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De screeningsvragenlijst voor depressieve kinderen en jongeren (CDI-2) is een vragenlijst waarmee kinderen en
jongeren t/m 21 jaar gescreend worden op depressieve symptomen. De lijst bestaat uit een zelfrapportagelijst en
een oudervragenlijst.

De vragenlijst
Vragen
De zelfrapportagelijst bestaat uit 28 vragen met elk drie antwoordmogelijkheden, zoals: “Ik
ben soms verdrietig”, “Ik ben vaak verdrietig”, en “Ik ben altijd verdrietig”.
De oudervragenlijst bestaat uit 17 vragen met elk vier antwoordcategorieën om aan te geven
hoe vaak bepaalde symptomen in de afgelopen twee weken voorkwamen bij hun kind. Een
voorbeeld vraag is “Ziet er verdrietig uit”. Vragen kunnen beantwoord worden met 0
(Helemaal niet), 1 (Af en toe), 2 (Vaak) of 3 (Bijna altijd).

Afnameduur
De zelfrapportagelijst duurt 15 minuten.
De oudervragenlijst duurt 10 minuten.

Informanten
Zelfrapportage: Jongere.
Oudervragenlijst: Moeder, Vader, verzorger.

Schalen, scoring en normering
Alle scores tellen op tot een totaalscore die de mate van de depressieve symptomen
aanduidt. Er worden geen subschalen berekend. Bij de totaalscore wordt er per geslacht een
cut-off score gegeven. Als de totaalscore boven de cut-off score uitvalt, dan is er mogelijk
sprake van een depressieve stoornis.
Daarnaast is er een percentielscore gebaseerd op geslacht en leeftijdsgroep (8-12, 13-16,
17-21 jaar). Hier is ook onderscheid gemaakt tussen de algemene populatie en de klinische
populatie.

Psychometrische gegevens
Voor de oudervragenlijst en de zelfrapportagelijst zijn actuele, Nederlandse normen
beschikbaar.
Zelfrapportagelijst:
- Algemene Nederlandse populatienormen (N=2.246).
- Klinische populatienormen (N=185).
Oudervragenlijst:
- Algemene Nederlandse populatienormen (N=2.103).
- Klinische populatienormen (N=216).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De CDI-2 is ontworpen door Kovacs (2011). De vragenlijst is vervolgens in het Nederlands
vertaald door Hogrefe Uitgevers BV (2016).
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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 bergop.info.
Voor gebruik van de CDI-2 via BergOp, dient u eerst een licentie af te sluiten met de
uitgever Hogrefe. Daarna kan de lijst beschikbaar worden gemaakt voor uw organisatie.
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