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PBVB: Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke 

beperking 
© 2019 Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam, Nederland. 
 

Met de Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke beperking (PBVB) kunt u de bevrediging en frustratie van 

de psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie bij mensen met een verstandelijke 

beperking in kaart brengen. Deze vragenlijst kan worden ingezet bij de ondersteuning en begeleiding van mensen 

met een (licht) verstandelijke beperking in hun dagelijks leven. Ook kan de PVBV een bijdrage leveren aan 

interventies door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM) (Hogrefe, 2019). 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De PBVB bestaat uit 24 stellingen waarbij de cliënt/patiënt aan moet geven in hoeverre 
hij/zij het eens is met de stelling. De respondent kan kiezen uit de volgende 
antwoordopties: ‘Helemaal niet’, ‘Niet’, ‘Neutraal’, ‘Wel’ of ‘Helemaal wel’. Een 
voorbeeldstelling is: “In mijn leven voel ik me buitengesloten door de mensen waar ik bij wil 
horen.”.  
 

Afnameduur  
Ongeveer tien minuten. 
 

Informanten  

Cliënt/patiënt.  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De PBVB bestaat uit zes schalen. Per schaal wordt er een ruwe score berekend met een 
minimale score van 4 en een maximale score van 20.  
 

Subschalen 
1. Autonomie bevrediging 
2. Autonomie frustratie 
3. Competentie bevrediging 
4. Competentie frustratie 
5. Verbondenheid bevrediging 
6. Verbondenheid frustratie 

 
Deze vragenlijst maakt geen gebruik van normgroepen. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

 
De PBVB is niet door de COTAN is beoordeeld 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 Deze versie van de PBVB is ontwikkeld door Frielink, Schuengel en Embregts (2019). Voor meer 

informatie zie: 
Frielink, N., Schuengel, C., & Embrechts, P (2019). Handleiding PBVB Psychologische 
Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking. Amsterdam: Hogrefe. 
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https://www.hogrefe.com/nl/shop/tests/klinische-    
diagnostiek/emotieregulatie/psychologische-basisbehoeftenlijst-verstandelijke-beperking.html  

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en 

staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op www.bergop.info. 

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Hogrefe, betaling verloopt via Praktikon. Wel 
dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Hogrefe worden 
uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Hogrefe aan haar gebruikers stelt. Neem 
contact op met Praktikon hierover. 
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