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CRIES 13: Vragenlijst voor het screenen op post-

traumatische stressklachten bij kinderen van 8 tot 18 jaar 
© 1998, Children and War Foundation; 2005, vertaling Olff, M. 
 

Met de CRIES-13 (Children’s Revised Impact of Event Scale) wordt gescreend op posttraumatische stressklachten bij 

kinderen. De vragenlijst is geschikt voor kinderen van 8 tot 18 jaar; er is een kind- en ouderversie beschikbaar.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De vragenlijst bestaat uit 13 vragen die het kind of de ouder beantwoord met 0 (helemaal 
niet), 1 (zelden), 3 (soms) of 5 (vaak). Een voorbeeldvraag is: “Denk je er aan zonder dat je 
het wilt?”. Het is belangrijk dat het kind dit invult voor de afgelopen 7 dagen. 
 

Afnameduur  
10 minuten  
 

Informanten  

Kinderen en ouders. Bij voorkeur is een professional of hulpverlener aanwezig. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Schalen 
1. Herbeleving 
2. Vermijding 
3. Verhoogde Prikkelbaarheid 

 
Alle scores samen vormen de totaalscore. Bij een totaalscore van 30 (kindversie) of 31 
(ouderversie) of hoger is er een verhoogd risico op een PTSS en wordt verdere 
diagnostiek/behandeling aanbevolen. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De CRIES is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Onderzoek naar de validiteit en 
betrouwbaarheid heeft plaatsgevonden onder leiding van het AMC, afdeling Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie en het Traumacentrum van de Bascule te Amsterdam (zie Verlinden et al., 
2014).  

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De CRIES-13 is in 2002 herzien (Smith, et al., 2002) en is in 2005 vertaald in het Nederlands 
(Olff, 2005). 
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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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