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De SCID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (SCID-5 PV) is een zelfrapportage screeningsinstrument voor 10 

persoonlijkheidsstoornissen uit de DSM-5. Deze is ontworpen om tijd te besparen bij het afnemen van het SCID-5-P-

interview. Alleen vragen die bij de SCIP-5-PV met JA zijn beantwoord hoeven in het SCIP-5-P-interview uitgevraagd 

te worden.   

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SCID-5-PV bestaat uit 106 vragen die met JA of NEE worden beantwoord. Bijvoorbeeld 
“Vindt u het moeilijk om met een project te beginnen of dingen alleen te doen?”.  
 

Afnameduur  
20 minuten 
 

Informanten  

Cliënt/patiënt 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De SCID-5-PV bevat vragen over de Cluster A-, B- en C-persoonlijkheidsstoornissen 
beschreven in de DSM-5. 
 

Cluster C 
I. Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis (7 vragen) 
II. Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis (8 vragen) 
III. Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis (9 vragen) 

 

Cluster A 
IV. Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis (8 vragen) 
V. Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis (13 vragen) 
VI. Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis (6 vragen) 

 

Cluster B 
VII. Histrionische-persoonlijkheidsstoornis (8 vragen) 
VIII. Narcistische-persoonlijkheidsstoornis (17 vragen) 
IX. Borderline-persoonlijkheidsstoornis (15 vragen) 
X. Antisociale-persoonlijkheidsstoornis (15 vragen) 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De SCID-5-PV is (nog) niet door de COTAN beoordeeld.  
 
De vragenlijst is zo ontworpen dat de vragenlijst veel vals-positieve en weinig vals-negatieve 
antwoorden uitlokt. Daarom behoort deze vragenlijst niet op zichzelf gebruikt te worden, 
maar altijd in combinatie met het SCID-5-interview. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SCID-5-PV wordt uitgegeven door Boom uitgevers Amsterdam. 
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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  

 
 

 

 


