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De TSCYC biedt inzicht in de symptomen van posttraumatische stress en andere gerelateerde problemen. De TSCYC
brengt de psychische gevolgen van negatieve levenservaringen in kaart bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar. De
resultaten van de TSCYC kunnen gebruikt worden voor het onderbouwen van een eventuele PTSS-diagnose.
Er is ook een versie voor oudere kinderen (8-16 jaar) beschikbaar, de TSCC.

De vragenlijst
Vragen
De TSCYC bevat 90 vragen die met 1 (niet), 2 (soms), 3 (vaak) of 4 (heel vaak) beantwoord
kunnen worden. De vragen gaan over hoe vaak bepaalde symptomen in de afgelopen maand
voorkwamen bij hun kind, bijvoorbeeld: ‘Wil niet naar plaatsen gaan die hem/haar aan het
verleden herinneren’.

Afnameduur
Ca. 15 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Schalen, scoring en normering
De TSCYC geeft scores voor 9 schalen, die een breed scala aan mogelijke posttraumatische
symptomen in kaart brengen:
Posttraumatische stresstoornis - Schalen
1. Herbeleving
2. Vermijding
3. Prikkelbaarheid
4. PTSS Totaalscore
Emotionele en gedragsproblemen –Schalen
5. Dissociatie
6. Depressie
7. Angst
8. Woede
9. Seksuele zorgen
Naast de schalen die betrekking hebben op de symptomen van een PTSS en gerelateerde
emotionele en gedragsproblemen, bevat de TSCYC twee aparte schalen, Ontkenning en
Atypische respons, om de validiteit van de rapportage vast te stellen.
Van elke schaal wordt een Percentielscore en een T-score berekend. Op basis van de Tscores wordt de problematiek van het kind ingedeeld als normaal, problematisch of klinisch.
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Psychometrische gegevens
Normgroepen
1. Jongens 3–4 jaar
2. Meisjes 3–4 jaar
3. Jongens 5-9 jaar
4. Meisjes 5-9 jaar
5. Jongens 10-12 jaar
6. Meisjes 10-12 jaar

Literatuur en verkrijgbaarheid
De TSCYC wordt uitgegeven door Hogrefe.
Briere, J., Johnson, K., Bissada, A., Damon, L., Crouch, J., Gil, E., Hanson, R., & Ernst, V.
(2001). The Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC): Reliability an
association with abuse exposure in a multi-site study. Child Abuse & Neglect, 25, 10011014.
Briere, J. (2005). Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC). Professional manual.
Lutz: PAR Psychological Assessment Resources, Inc.
Voor meer informatie of het bestellen van de handleiding of papieren versies, zie
www.hogrefe.nl

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 TSCYC 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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