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De SCID-5 Syndroomstoornissen vragenlijst (SCID-5 SV) is een zelfrapportage screeningsinstrument voor 14 DSM-5 

Syndroomstoornissen. Deze is ontworpen om tijd te besparen bij het afnemen van het SCID-5-S interview. Alleen 

vragen die bij de SCIP-5-SV met JA zijn beantwoord hoeven in het SCIP-5-S interview uitgevraagd te worden.   

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SCID-5-SV bestaat uit 56 vragen die met JA of NEE worden beantwoord. Bijvoorbeeld 
“Heeft u ooit weleens verschijningen gezien of dingen die andere mensen niet konden 
zien?”. De tijdsperiode kan van vraag tot vraag variëren. 
 

Afnameduur  
10 tot 20 minuten 
 

Informanten  

Volwassenen (vanaf 18 jaar) en met aanpassingen in het interview ook voor adolescenten. 
 

 

Schalen, scoring en normering 

 

De SCID-5-SV bevat vragen over de Syndroomstoornissen beschreven in de DSM-5. 
 

- Module A Stemmingsepisodes en de persisterende depressieve stoornis (9 vragen) 
- Module B Psychotische en verwante symptomen (7 vragen) 
- Module E Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen (4 vragen) 
- Module F Angststoornissen (6 vragen) 
- Module G Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen (5 vragen) 
- Module H Posttraumatische-stressstoornis (6 vragen) 
- Module I Externaliserende stoornissen (4 vragen) 
- Module J Voedings- en eetstoornissen (5 vragen) 
- Module K Somatisch- symptoomstoornis en verwante stoornissen (2 vragen) 
- Module L Slaap-waakstoornissen (3 vragen) 
- Module M Screening op andere huidige stoornissen (5 vragen) 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De SCID-5-SV 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. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SCID-5-SV 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  

 
 

 

 


