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De ADI-NL brengt depressieve klachten en symptomen bij volwassenen in kaart. De items komen overeen met de
criteria van de DSM-V voor depressieve stoornissen.
Naast het meten van de ernst van depressieve klachten, kan de ADI-NL gebruikt worden om vast te stellen of er
sprake is van overrapporteren (of simuleren). Op die manier kan deze zelfrapportage-vragenlijst ook een indicatie
geven voor de betrouwbaarheid van de gerapporteerde klachten.

De vragenlijst
Vragen
In totaal bevat de ADI-NL 39 items die in genummerde volgorde afgenomen worden,
bijvoorbeeld ‘Ik heb last van black-outs als ik depressief ben’. Voor elk item geeft de client
aan in hoeverre de stelling van toepassing is door op een 4-puntsschaal te antwoorden die
loopt van 1 ‘Nooit’ tot 4 ‘Altijd’.

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Volwassenen

Schalen, scoring en normering
De ADI-NL bestaat uit vier schalen (tussen haakjes het aantal items):

Schalen
1.
2.
3.
4.

Depressie (19)
Overrapportage (8)
Willekeurigheid (4)
Betrouwbaarheid (6 gepaarde items)

Door de itemscores bij elkaar op te tellen wordt een totaalscore per schaal berekend.
Om de betrouwbaarheid in te schatten worden er item-paren van de Depressieschaal
gevormd. Voor elk itempaar wordt het verschil berekend tussen de twee betreffende scores
(laagste – hoogste score). Vervolgens worden deze verschil-scores bij elkaar opgeteld om de
totale betrouwbaarheids-score te berekenen.

Psychometrische gegevens
De ADI-NL is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De ADI-NL is ontwikkeld door Van Leeuwen en De Jonghe (2018) en is gebaseerd op de
Amerikaanse Assessment of Depression Inventory (ADI; Mogge & LePage, 2004). De ADI-NL
wordt uitgegeven door Hogrefe Uitgevers BV.
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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 www.bergop.info
Voordat u de ADI-NL in BergOp kunt gebruiken, dient u zelf een overeenkomst met Hogrefe te
hebben voor het gebruik van de vragenlijst. Nadat deze overeenkomst rond is, maken wij de
lijst beschikbaar in uw BergOp-omgeving. Voor meer informatie kunt u mailen naar
marketing@hogrefe.nl
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