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De Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK) meet posttraumatische stressreacties bij kinderen die een
schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. De SVLK kan door kinderen zelf worden ingevuld (8 t/m 18 jaar) en
door ouders (van kinderen van 4 t/m 18 jaar).

De vragenlijst
Vragen
De SVLK bestaat uit 34 vragen om na te gaan hoe het kind zich de afgelopen week voelde.
Deze vragen kunnen beantwoord worden op een vijf-puntsschaal: 1 (niet of nooit) t/m 5
(heel erg of altijd). Een voorbeeldvraag uit de kind-versie is: “Heb je akelige dromen
gehad?”.

Afnameduur
Ongeveer 20 minuten

Informanten
Kind/jongere of Ouder

Schalen, scoring en normering
Op de SVLK kunnen vier schalen worden berekend.

Schalen
1.
2.
3.
4.

Herbeleving (7 vragen)
Vermijding (11 vragen)
Verhoogde prikkelbaarheid (6 vragen)
Overige kindspecifieke reacties (10 vragen)

De som van alle schalen geeft de SVLK-score. De SVLK-score geeft een volledig beeld van de
klachten die bij kinderen kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis.
De som van de eerste drie schalen geeft de PTSS-score. Aan de hand van de PTSS-score kan
worden nagegaan of het kind voldoet aan de belangrijkste criteria van PTSS zoals beschreven
in de DSM-IV-TR.
De scores van de kinderen kunnen worden vergeleken met een normgroep van 8-12 en van
13-18 jaar. Bij ouders is daar nog een leeftijdsgroep van 4-7 jaar aan toegevoegd. Daarnaast
zijn er aparte normen voor (ouders van) jongens en meisjes. De normen zijn gebaseerd op de
gegevens van 423 kinderen uit een klinische steekproef.

Psychometrische gegevens
De Vragenlijst is in 2011 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De SVLK wordt uitgegeven door Boom test uitgevers
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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.
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