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De Buss-Durkee Hostility Inventory – Dutch (BDHI-D) meet met een zelfrapportage in hoeverre sprake is van
hostiliteit en de neiging tot het vertonen van agressief gedrag.
De BDHI-D kan worden afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd door psychologen, psychiaters en orthopedagogen
bij de jeugd vanaf 15 jaar oud en volwassenen. De BDHI-D zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen.

De vragenlijst
Vragen
De BDHI-D bestaat uit 40 uitspraken. De respondent geeft bij elke uitspraak aan in hoeverre
deze op hem of haar van toepassing is (juist of onjuist).

Afnameduur
Ongeveer 10 minuten.

Informanten
Cliënt zelf.

Schalen, scoring en normering
De items tellen op tot drie schalen.

Schalen
•
•
•

Directe Agressie (verbaal of fysiek)
Indirecte Agressie (hostiliteit/wrok)
Sociale Wenselijkheid.

Voor Directe Agressie en Indirecte Agressie worden de scores van de normgroepen verdeeld
in vijf quintielen lopend van zeer laag tot zeer hoog. Voor Sociale wenselijkheid gelden drie
klassen: laag – gemiddeld -hoog.

Psychometrische gegevens
De BHDI-D is genormeerd voor drie populaties: de algemene bevolking, psychiatrische
patiënten en gedetineerden. Binnen de populaties worden de volgende leeftijdsgroepen
onderscheiden:
De algemene bevolking:
15 t/m 40 jaar
41 jaar en ouder
Psychiatrische patiënten:
13 t/m 25 jaar
26 t/m 40 jaar
41 jaar en ouder
Gedetineerden:
13 t/m 25 jaar
26 jaar en ouder
De beoordeling door de COTAN heeft plaatsgevonden in 1993. De BDHI-D is op alle punten
als goed beoordeeld behalve op criteriumvaliditeit en normen. De betrouwbaarheid is goed,
maar de subschaal Sociale Wenselijkheid is onvoldoende. Op criteriumvaliditeit scoort deze
schaal voldoende en op normen onvoldoende. De normen zijn onvoldoende omdat deze
wegens veroudering niet meer bruikbaar zijn.
© April 2019, Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

Literatuur en verkrijgbaarheid
De BDHI-D wordt uitgegeven door BSL (Bohn Stafleu van Loghum).

Literatuur
Lange, A., Hoogendoorn, M. & Wiederspahn, A. (2005). BDHI-D Buss-Durkee-Hostility Inventory
– Dutch Handleiding. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
Meer informatie, zie www.bsl.nl

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 www.bergop.info
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