A-DES: Adolescent Dissociative Experiences Scale
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De A-DES is een zelfrapportage waarbij symptomen van pathologische dissociatie bij adolescenten worden gemeten.
De vragenlijst bevat uiteenlopende dissociatieve symptomen in het dagelijks leven van de adolescent. De A-DES is
niet bedoeld voor diagnoses.

De vragenlijst
Vragen
De A-DES bevat 30 vragen over verschillende ervaringen in het dagelijks leven. Adolescenten
geven aan in welke mate de ervaringen op hen van toepassing zijn op een schaal van 0
(nooit) tot en met 10 (altijd). Een voorbeeldvraag is: “Ik ga zo op in een
televisieprogramma, een boek of een computerspel dat ik geen idee heb wat er om mij heen
gebeurt.”

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Jongeren van 10-21 jaar

Schalen, scoring en normering
De totale A-DES score wordt verkregen door het gemiddelde van alle itemscores te
berekenen. Een gemiddelde score van 4 of hoger wijst op pathologische dissociatie.

Psychometrische gegevens
De A-DES is (nog) niet beoordeeld door de Cotan.
Wel heeft onderzoek aangetoond dat de A-DES een betrouwbaarheid heeft van .92 (n=102).
Verder is er aangetoond dat de A-DES een goede discriminante validiteit, een hoge interne
consistentie en een gemiddelde test- hertest betrouwbaarheid heeft (Farrington, Waller,
Smerden, & Faupel, 2001).

Literatuur en verkrijgbaarheid
De A-DES is onwikkeld door Armstrong, et al. (1997).
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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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