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Het Screeningsinstrument Psychotische stoornissen (SPsy) inventariseert het gedrag en symptomen van jeugdigen.
De vragenlijst bestaat uit de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) en extra vragen over eetstoornissen,
zelfdestructief gedrag, psychotische kenmerken en alcohol- en drugsgebruik. Hiernaast is er een impactschaal (ook
uit de SDQ) die per veld van functioneren (thuis, vriendschappen, leren, vrije tijd) aangeeft of er grote
belemmeringen worden ervaren.

De vragenlijst
Vragen
Het eerste gedeelte van de SPsy bestaat uit 25 vragen en heeft stellingen zoals “Ik pieker
veel” die beantwoord worden met 1 (Niet waar), 2 (Beetje waar) of 3 (Zeker waar). Daarna
worden nog 21 stellingen zoals “Ik kan me vaak niet beheersen en eet dan enorm veel”
voorgelegd. Deze kunnen met eenzelfde antwoordschaal beantwoord worden. Tot slot
worden vijf impactvragen gesteld.

Afnameduur
10-20 minuten

Informanten
Jongere

Schalen, scoring en normering
Alle scores van het SDQ-gedeelte tellen op tot een totaalscore. Daarnaast worden
schaalscores en een impactscore berekend.

SDQ
1.
2.
3.
4.
5.

Emotionele problemen
Gedragsproblemen
Aandachtstekort- hyperactiviteit
Problemen met leeftijdsgenoten
Prosociaal gedrag

Aanvullend
1. Impactscore

Psychometrische gegevens
Op dit moment zijn er nog geen psychometrische gegevens voor de Nederlandse versies van
de SDQ 2-4 jarigen. Nederlandse normen voor de SDQ-versies voor 5-18 jarigen (ouders,
leerkrachten) en voor 11-17 jaar (jongeren) zijn gepubliceerd door Goedhart, Treffers en
Van Widenfelt (2003). De Vragenlijst is in 2007 (ouderversie) en 2017 (leerkrachtversie)
beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling www.cotandocumentatie.nl
Let op: deze gegevens betreffen allen het SDQ-gedeelte van de vragenlijst. De Spsy als
geheel is niet beoordeeld door de COTAN en hiervan zijn geen normgegevens beschikbaar.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De SDQ en het scoringsprogramma zijn te downloaden op www.sdqinfo.org. De aanvullende
vragen zijn door het Trimbos instituut toegevoegd.
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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.
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