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De Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE34) meet de vooruitgang van patiënten tijdens de behandeling in
de klinische praktijk. De vragenlijst geeft een beeld van de mate van huidig psychisch lijden en is bedoeld om
herstel en verbetering vast te stellen.

De vragenlijst
Vragen
De CORE 34 bevat 34 vragen over hoe cliënten zich hebben gevoeld gedurende de laatste
week. De vragen kunnen beantwoord worden met 1 (Nooit), 2 (Zelden), 3 (Soms), 4 (Vaak) of
5 ((Bijna) altijd). Een voorbeeldvraag is: “In de afgelopen week voelde ik me erg alleen”.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Cliënten

Schalen, scoring en normering
De scores van alle vragen bij elkaar opgeteld vormen de totaalscore. Een score van 34 of
hoger wordt als problematisch beschouwd. Naast deze totaalscore worden nog vier schalen
berekend. Er wordt ook gerekend met een totaalscore waarbij de schaal ‘risico’ niet wordt
meegenomen.

Schalen
1.
2.
3.
4.

Welzijn (4 vragen)
Problemen of symptomen (12)
Functioneren (12)
Risico (6)

Psychometrische gegevens
De psychometrische eigenschappen van de CORE 34 zijn geanalyseerd op basis van gegevens
uit een klinische populatie (N = 890) en een niet-klinische populatie (N = 1106). De gegevens
van de klinische populatie zijn verkregen bij cliënten die wachten op behandeling of in
behandeling zijn bij een groot aantal instellingen. De gegevens van de niet-klinische
populatie zijn verzameld bij studenten van twee verschillende universiteiten en van
verschillende studierichtingen. De interne consistentie van de CORE 34 is hoog (α=.94). Voor
de subschalen varieert de betrouwbaarheid tussen .75 en .90 (Evans et al., 2002; Barkham et
al., 2001).
De CORE 34 is niet beoordeeld door de Cotan.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De CORE34 word uitgegeven door Core System Group.
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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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