PQ-16: Ervaringenlijst
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De Ervaringenlijst (PQ-16) screent op subklinische psychotische symptomen die kunnen wijzen op een verhoogd
risico op een psychotische stoornis.

De vragenlijst
Vragen
De PQ-16 bestaat uit 16 stellingen met 14 positieve en 2 negatieve symptomen waarbij de
informant kan aangeven of deze het ermee ‘Eens’ of ‘Oneens’ is. Een voorbeeldstelling is “Ik
heb vaak het gevoel dat anderen mij kwaad willen doen”. Indien de informant heeft
aangegeven het eens te zijn met de stelling, kan deze vervolgens de mate van last aangeven
met 0 (geen last), 1 (een beetje last), 2 (nogal wat last) of 3 (veel last).

Afnameduur
5-10 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt

Schalen, scoring en normering
Bij de PQ-16 wordt er een Totaalscore en een Lijdensdruk score berekend. De Totaalscore is
de het totaal aantal stellingen waarbij de informant heeft ingevuld het ermee eens te zijn.
De Lijdensdruk score is de gemiddelde mate van last die de informant ervaart op de deze
stellingen waarbij hij/zij heeft gerapporteerd dit te ervaren.

Psychometrische gegevens
De PQ-16 is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. Onderzoek onder 3.533 hulpzoekende
patiënten voor een depressie, angststoornis of PTSS wees uit dat de psychometrische
eigenschappen van de PQ-16 sterk afhangen van de groep waarin de vragenlijst afgenomen
wordt. De PQ-16 is gevalideerd op een groep waarbij de participanten hulpzoekend waren
voor een as I- of as II-stoornis anders dan psychose, jonger waren dan 35 jaar en een daling
lieten zien in het sociaal functioneren. Op basis van dit onderzoek zijn twee cut-off waardes
vastgesteld.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De PQ-16 is een verkorte en aangepaste versie van de Prodromal Questionnaire met 92 items.
Deze oorspronkelijke 92-item versie is ontwikkeld door Loewy et al. (2005). De herziene versie
met 16 items is ontwikkeld door Helga Ising, Marleen Rietveld, Rachel Loewy en Mark van der
Gaag bij Parnassia in 2011.
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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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