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Met de premonitory urge for tics scale (PUTS) brengt u de aanwezigheid en frequentie van premonitore sensaties en
drang om een tic uit te voeren in kaart, evenals de opluchting na het uitvoeren van de tic.

De vragenlijst
Vragen
De PUTS bestaat uit 10 vragen waarbij elke vraag beantwoord wordt met 1 (Klopt helemaal
niet), 2 (Klopt een beetje), 3 (Klopt behoorlijk) of 4 (Klopt helemaal). Een voorbeeldvraag
is: “Vlak voordat ik een tic doe, voel ik me alsof het binnen in mij jeukt.”

Afnameduur
5 minuten.

Informanten
Kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen.

Schalen, scoring en normering
Om de Totaalscore te berekenen worden de scores van vraag 1 t/m 9 bij elkaar opgeteld.
Vraag 10 wordt niet meegenomen, omdat deze vraag niet over premonitore sensaties en
drang gaat, maar over de onderdrukbaarheid van de tics.
Een hogere Totaalscore duidt op de aanwezigheid van meer premonitore symptomen.

Psychometrische gegevens
De PUTS is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Daarnaast is er nog geen onderzoek gedaan
naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling van de PUTS. Ook is de
vragenlijst nog niet genormeerd.
Onderzoek naar de Engelse versie van de PUTS liet zien dat de interne consistentie 0.89
bedraagt (Woods et al., 2005). De test-hertestbetrouwbaarheid is tussen de 0.79 (een week)
en 0.86 (twee weken) (n = 42).
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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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