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De Beck Depression Inventory, Nederlandse versie, revised (BDI-II-NL-R) is een zelfrapportage waarbij de
aanwezigheid en de mate van depressieve klachten in kaart worden gebracht. De lijst geeft inzicht in de ernst van
eventuele depressiesymptomen die overeenkomen met de DSM-IV criteria voor depressie.

De vragenlijst
Vragen
De BDI-II-NL-R bestaat uit 21 rijen met elk vier uitspraken van klachten waarvan de invuller
aangeeft welk van deze uitspraken het beste beschrijft hoe een persoon zich in de afgelopen
zeven dagen voelde. Bijvoorbeeld, de uitspraken behorend bij vraag 1 (Somberheid, verdriet)
zijn: 0 (Ik voel me niet somber), 1 (Ik voel me een groot deel van de tijd somber), 2 (Ik ben
de hele tijd somber) en 3 (Ik ben zó somber of ongelukkig dat ik het niet verdragen kan).

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Adolescenten (13+) en volwassenen

Schalen, scoring en normering
Per vraag wordt een score van 0 t/m 3 toegekend. Vervolgens wordt een totaalscore
verkregen door de scores van alle vragen bij elkaar op te tellen. Naast de totaalscore is de
vragenlijst onderverdeeld in drie dimensies:
1. Cognitief (7 vragen)
2. Affectief (9)
3. Somatisch (5)
De scores op de dimensies en de totaalscore worden omgezet in 1) percentielen, waarmee
wordt aangegeven hoeveel procent van de normgroep lager of gelijk aan de score van de
cliënt scoort, en 2) T-scores, een standaardscore die aangeeft hoe ver de score van de cliënt
afwijkt van de gemiddelde normgroepscore.
Voor de Ruwe Totaalscore wordt een afkappunt van 19 gehanteerd: scores boven 19 gelden
als (matig) ernstig. De scores worden vergeleken met een normale (N=650), klinische of
poliklinische (N=3195) Nederlandse en Vlaamse populatie.

Psychometrische gegevens
De BDI-II-NL is in 2004 beoordeeld door de Cotan. De uitgangspunten bij de testconstructie,
de kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding zijn als goed beoordeeld. Verder is ook
de betrouwbaarheid als goed beoordeeld en de begripsvaliditeit als voldoende. De normen en
de criteriumvaliditeit zijn beide als onvoldoende beoordeeld, omdat de normen niet
representatief zijn en/of de representativiteit niet te beoordelen is. Er is nog te weinig
onderzoek gedaan naar de criteriumvaliditeit.
De BDI-II-NL-R is nog niet beoordeeld door de Cotan. De grote verschillen met de herziene
versie is dat er sinds 2004 psychometrisch onderzoek is geweest met de BDI-II in verscheidene
landen en de normgroepen zijn vernieuwd.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De BDI-II-NL-R wordt uitgegeven door Pearson.
© 1987 Aaron T. Beck.
Nederlandse vertaling door A.J. Willem van der Does, Harcourt Assessment.
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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

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Pearson, afrekenen verloopt via Praktikon.
Wel dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Pearson
worden uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers
stelt. Neem contact op met Praktikon hierover.
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