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Met de Interpersonal Checklist (ICL-R) brengt u interpersoonlijke gedragsstijlen in kaart. De ICL-R kan bijvoorbeeld
worden gebruikt om een behandeling te evalueren.

De vragenlijst
Vragen
De ICL-R bestaat uit 160 items waarvan de invuller aangeeft of deze op hem/haar van
toepassing is (Ja/Nee). Een voorbeelditem is: “Bewondert anderen en doet ze na”.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt, Deelnemer.

Schalen, scoring en normering
De ICL-R bevraagt 10 gedragsstijlen. De scores op deze gedragsstijlen worden in de Roos van
Leary afgezet tegen twee assen: Affiliatie en Dominantie. Daarnaast wordt er ook een totale
Affiliatie en Dominantie score berekend.

Gedragsstijlen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PA: Leidend, beïnvloedend
BC: Competitief, onafhankelijk
DE: Aanvallend, agressief
FG: Kritisch, wantrouwend
nFnG: Gereserveerd, zwijgzaam
HI: Teruggetrokken, verlegen
JK: Afhankelijk, volgend
LM: Coöperatief, aanleunend
NO: Verantwoordelijk, helpend
nNnO: Gezellig, extravert

Psychometrische gegevens
De ICL-R is in 2002 door de COTAN beoordeeld. De COTAN beoordeelde de uitgangspunten
van de testconstructie, kwaliteit van het testmateriaal, kwaliteit van de handleiding als
goed; de normen en begripsvaliditeit als voldoende; en de criteriumvaliditeit als
onvoldoende. Criteriumvaliditeit werd als onvoldoende beoordeeld, omdat de voorspellingen
zich beperkte tot slechts een paar variabelen en alleen in de context van verslavingszorg.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De Nederlandse versie van de ICL-R is gepubliceerd door Cor de Jong.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel in de vorm van een
roos weergegeven met de hierboven beschreven scores.
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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