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De SCARED-NL voor kinderen is een zelfrapportage waarbij de symptomen van de belangrijkste angststoornissen bij
kinderen en adolescenten worden gescreend. De vragenlijst wordt gebruikt om de effecten van therapeutische
interventies bij angstige kinderen te evalueren.
De SCARED-NL wordt ingevuld door kinderen/adolescenten. Er is ook een versie voor ouders beschikbaar.

De vragenlijst
Vragen
SCARED-NL bestaat uit 69 vragen, die beantwoord worden met 0 (Nooit of bijna nooit), 1
(Soms) of 2 (Vaak). Een voorbeeldvraag is: “Als ik bang ben, vind ik het moeilijk om adem te
halen”. .

Afnameduur
20-30 minuten

Informanten
Kinderen en adolescenten tussen 7 en 19 jaar

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gegeneraliseerde angststoornis
Separatieangststoornis
Sociale fobie
Paniekstoornis
Obsessief-compulsieve stoornis
Posttraumatische en acute stressstoornis
Dierfobie
Medische fobie
Situationele fobie

Per schaal worden de scores van de bijbehorende vragen bij elkaar opgeteld, Deze ruwe
scores worden omgezet in kwalificatiescores: laag, normaal, verhoogd of risico. Er wordt ook
een totaalscore berekend.

Psychometrische gegevens
In 2007 is de SCARED-NL beoordeeld door de Cotan. De uitgangspunten bij de
testconstructie, de kwaliteit van het testmateriaal en de begripsvaliditeit zijn als goed
beoordeeld. De kwaliteit van de handleiding, de betrouwbaarheid en de criteriumvaliditeit
waren voldoende. De normen zijn als onvoldoende beoordeeld, omdat de normen verouderd
en niet representatief zijn.
De normgegevens stammen uit 2000 en zijn gebaseerd op gegevens van 1011 niet-klinische
kinderen en adolescenten van 7 t/m 19 jaar. Er zijn aparte normgroepen voor jongens en
meisjes en een onderverdeling in twee leeftijdscategorieën (van 9 t/m 12 jaar en van 13 t/m
19 jaar).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De SCARED-nl wordt uitgegeven door Boom test uitgevers.

Literatuur
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angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten. Amsterdam: Boom test uitgevers.

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 Boom Test Uitgevers, betaling verloopt via
Praktikon.
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