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De Dissociatieve Experience Scale en Posttraumatic Symptom Inventory voor kinderen (C-DES/PTSI) brengt
kenmerken van dissociatieve ervaringen en posttraumatische symptomen bij kinderen vanaf 8 jaar in kaart. De lijst
kan door het kind zelf worden ingevuld, maar er is altijd een begeleider aanwezig die vragen kan beantwoorden en
indien gewenst elke vraag door kan nemen met het kind.
Er is een versie voor jongens en voor meisjes beschikbaar.
De C-DES/PTSI is enkel een screeningsinstrument; voor diagnoses is uitgebreider onderzoek nodig.

De vragenlijst
Vragen
De C-DES/PTCI bestaat uit 37 vragen en 2 voorbeeldvragen. Er is altijd een interviewer bij
het invullen aanwezig, die bij de voorbeeldvragen controleert of het kind heeft begrepen
hoe de lijst werkt. Per vraag geeft een kind aan met wie hij/zij zich het meest identificeert
met vier antwoordopties. De vragen bevatten beschrijvingen van twee tegengestelde
personen en kunnen beantwoord worden met 4 antwoordopties, zoals hieronder in het
voorbeeld:

Afnameduur
10 tot 15 minuten.

Informanten
Kinderen vanaf 8 jaar.

Schalen, scoring en normering
Schalen
1. Dissociatieve ervaringen (CDES)
2. Posttraumatische symptomen (PTSI)
3. Nep score (om te beoordelen of antwoorden sociaal wenselijk zijn ingevuld)
Alle items samen (met uitzondering van de nep items) tellen op tot een totaalscore.
Omdat uit onderzoek (Stolbach, 1997) geen verschillende constructen voor CDES en CPTSI
bleken, wordt alleen van de totaalscore afkappunten weergegeven. Deze afkappunten zijn
gebaseerd op Amerikaans onderzoek: een totale score > 34 wijst op klinisch niveau van
trauma symptomen/ gedeeltelijke PTSS, een totale score> 42 wijst op PTSS.
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Psychometrische gegevens
De CDES/PTSI is in de VS onderzocht bij kinderen van 7-12 jaar (Stolbach et al., 1997). De
lijst is niet onderzocht in Nederland; de Amerikaanse normen worden gebruikt
De C-DES/PTSI is (nog) niet beoordeeld door de Cotan.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De CDES/PTSI is ontwikkeld door Stolbach (bewerking van Bernstein & Putnam) en in het
Nederlands vertaald door Arianne Struik (2013). De CDES/PTSI mag gratis worden verspreid en
het staat iedereen vrij om psychometrisch onderzoek te doen naar deze lijst.
Voor het downloaden van de papieren versie van de CDES/PTSI, of voor meer informatie, zie
https://ariannestruik.com
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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