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Met de Checklist voor Dissociatieve stoornissen bij Kinderen (CDC) worden symptomen van dissociatie in kaart 

gebracht. De lijst kan worden ingevuld door ouders van kinderen van 4 t/m 14 jaar. De CDC is bedoeld als 

screeningsinstrument in klinische situaties en als onderzoeksinstrument, maar niet als diagnostisch instrument. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De CDC bestaat uit 20 items over het gedrag van het kind in de afgelopen 12 maanden. De 
items worden beantwoord op een driepuntsschaal met antwoordopties 0 (niet waar), 1 
(soms/enigszins waar) en 2 (zeer waar). Een voorbeelditem is ‘Het kind blijft liegen of 
negatief gedrag ontkennen, zelfs wanneer het overduidelijk is dat dit heeft 
plaatsgevonden’. 
 

Afnameduur  
10-15 minuten. 
 

Informanten  

Volwassenen. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De som van alle items vormt de totaalscore. Een totaalscore ≥ 12 suggereert een 
pathologisch niveau van dissociatie.  

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De CDC is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. 
 
Wel is in onderzoek van Putnam, Helmers en Trickett (1993) gebleken dat de betrouwbaar-
heid van de CDC goed is (ρ = .69). 
 
Voor interpretatie van de totaalscore gelden afkappunten op basis van een ‘normaal’ 
gemiddelde of van het gemiddelde van mishandelde kinderen, kinderen met DDNOS of 
kinderen met MPD/DID. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
totaalscore. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 

 
 

 

 

https://www.bergop.info/licenties/

