Vragenlijst voor
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Doel of meetpretentie
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Informatiebron
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Bijkomende info

Beoordeling
CAP

COTAN

Bodden D., Braet C. en Stikkelbroek Y, Hogrefe, Amsterdam,
2016
Opgenomen in de Specifieke Diagnostische Protocol Gedrag en
Emotie
Meten/screenen in welke mate de leerling een risico heeft om de
diagnose depressie te krijgen. Het geeft ook een indicatie van de
ernst van de symptomen.
Bruikbaar bij onderkennende onderzoeksvragen (zie ook
Overzicht testmateriaal Gedrag en Emotie)
Screeningsinstrument met alleen een totaalscore voor zowel de
zelfrapportagelijst als de oudervragenlijst
- zelfrapportagelijst bestaat uit 28 vragen
- oudervragenlijst bestaat uit 17 vragen
Leerling / ouder
8 tot 21-jarigen
Jaartal: 2011-2016
Er zijn enkel (recente) Nederlandse normen.
Zelfrapportagelijst:
• Algemene Nederlandse populatienormen (n=2.246), opgesplitst
naar geslacht en leeftijdsgroep (8-12 / 13-16 / 17-21)
• Klinische populatienormen (n=185), opgesplitst naar geslacht
Oudervragenlijst (niet bij CDI):
• Algemene Nederlandse populatienormen (n=2.103), opgesplitst
naar geslacht en leeftijdsgroep (8-12 / 13-16 / 17-21)
• Klinische populatienormen (n=216), opgesplitst naar geslacht
zelfrapportagelijst en oudervragenlijst, individueel, ook digitale
afname, ongeveer 15 minuten, oudervragenlijst 10 minuten
De CDI-2 kan ook geheel digitaal worden afgenomen via
Hogrefe Testsysteem (HTS 5).
Nederlandstalige bewerking van de Children’s Depression
Inventory-2 van Kovacs M (2011)
Nieuw t.a.v. de CDI is dat er ook een oudervragenlijst is.
2017 (beoordeling CDI)
Voor de oudervragenlijst zijn er uitsluitend Nederlandse normen
voor een algemene en voor een klinische populatie. Deze
nieuwe versie is dan ook volgens CAP geen meerwaarde binnen
de Vlaamse context.
2017
Uitgangspunten bij testconstructie: goed
Kwaliteit van het testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: onvoldoende (o.a. geen aparte normen per
leeftijdsgroep voor klinische populatie terwijl er een significant
leeftijdseffect is vastgesteld.)
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: onvoldoende (te weinig ondersteuning voor
veronderstelde structuur)
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (te weinig onderzoek en
informatie over onderzoeksopzet ontbreekt)
Zie COTAN voor een gedetailleerde analyse van de
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Faire diagnostiek
Beoordeling Prodia

Datum opmaak fiche

psychometrische gegevens
Geen informatie
2e keuze (bij gebruik van de niet klinische normen)
Voor inschatting ernst van symptomen maar niet voor risico op
diagnose
December 2017
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