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Diagnostisch instrument 

Structured Clinical Interview for DSM-IV Childhood 
Disorders (Kid-SCID en SCID-5 Junior)  

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Hien, Matzner, First, Sptizer, Gibbon & Williams (1994) 

 

Huidige versie Hien, Matzner, First, Sptizer, Gibbon & Williams (1994) 

Wante, Braet, Bögels, & Roelofs (2020) 

Doel Het classificeren van psychiatrische stoornissen in kinderen en adolescenten. 

Gebruik Kid-SCID: Diagnostiek van DSM-IV stoornissen, zoals ADHD, Gedragsstoornissen (ODD/CD), 

Depressieve stoornis, dysthyme stoornis, Bipolaire stoornis, verlatingsangst, sociale fobie, 

specifieke fobie, obsessief-compulsieve stoornis (OCS), PTSS, gegeneraliseerde 

Angststoornis, paniekstoornis, agorafobie en aanpassingsstoornis. 

 

SCID-5 Junior: Diagnostiek van meest voorkomende DSM-5 psychische stoornissen bij 

kinderen en jongeren stoornissen, zoals Angststoornis, stemmingsstoornissen, ADHD, 

Autisme, Gedragsstoornissen (ODD/CD), trauma- en stressorgerelateerde stoornissen, 

Slaapstoornissen, stoornissen in middelengebruik, eetstoornissen, en psychotische 

stoornissen. Het betreft een grondige revisie en uitbreiding van de KID-SCID. Eerder 

verschenen de SCID-5-S en SCID-5-P voor volwassenen; SCID-5 Junior is de variant voor 

kinderen. 

Doelgroep Kinderen en adolescenten. 

Afname en scoring Hoe: de interviews worden afgenomen bij zowel de jongeren als hun ouders en/of 

leerkrachten.  

Tijdsduur: ongeveer 90-120 minuten.  

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: semigestructureerd klinisch interview 

 

Kid-SCID 

Schalen: De Kid-SCID is gebaseerd op de SCID-versie voor volwassenen en op verschillende 

manieren aangepast. Zo zijn specifieke kinderstoornissen, zoals ADHD, ODD en CD, 

toegevoegd en worden de interviews afgenomen bij zowel de jongeren als hun ouders. De 

Kid-SCID is gebaseerd op de DSM-IV-criteria. 

 

Interpretatie: Ja/nee respons per vraag. Uiteindelijk oordeelt de zorgverlener over de 

aan-/afwezigheid van criteria voor specifieke stoornissen, op basis van de gegeven 

antwoorden en klinische observaties. 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/adhd/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/gedragsstoornissen-odd-cd/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/depressie/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/bipolaire-stoornis/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dwang/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/angst/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/angst/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/adhd/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/autisme/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/gedragsstoornissen-odd-cd/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/slaapproblemen/
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SCID-5 Junior 

De SCID-5 Junior is gebaseerd op de DSM-5-criteria. 

 

De zorgverlener oordeelt uiteindelijk over de aan-/afwezigheid van criteria voor specifieke 

stoornissen, op basis van de gegeven antwoorden tijdens de interviews, middels een 

scoreformulier, en klinische observaties. 

 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Kid-SCID 

Betrouwbaarheid: De interbeoordelingsbetrouwbaarheid en interne consistentie van 

symptomen is acceptabel tot goed. 

Begripsvaliditeit: niet bekend 

Criteriumvaliditeit: niet bekend 

 

SCID-5 Junior 

Er is (nog) geen informatie beschikbaar over de betrouwbaarheid en validiteit van de SCID-5 

Junior. 
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    De SCID-5 Junior is verkrijgbaar bij Boom Uitgevers Amsterdam. 

 

https://www.boompsychologie.nl/productgroep/101-119_SCID-5-Junior
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