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Met de Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64) brengt u problemen die mensen in de omgang met anderen
kunnen ervaren in kaart.

De vragenlijst
Vragen
De IIP-64 bestaat uit 64 vragen, opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt gevraagd
wat de cliënt moeilijk vindt in de omgang met anderen. In het tweede deel wordt gevraagd
wat de cliënt volgens zichzelf te vaak doet in de omgang met anderen. De
antwoordmogelijkheden zijn 0 (niet), 1 (een beetje), 2 (gemiddeld), 3 (nogal) en 4 (erg).
Een voorbeeld van een probleem in het eerste deel van de vragenlijst is ‘Ik vind het moeilijk
om mij assertief op te stellen tegenover anderen’.

Afnameduur
10-20 minuten.

Informanten
Cliënt/patiënt.

Schalen, scoring en normering
De ruwe scores worden berekend door de antwoorden van de items per schaal op te tellen.
Elke ruwe score wordt omgezet in een stanine en een T-score.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dominerend/Controlerend (PA)
Wraakzuchtig/Zelfgericht (BC)
Koel/Afstandelijk (DE)
Sociaal geïnhibeerd (FG)
Onderworpen opstellend (HI)
Overmatig accommoderend (LM)
Zelfopofferend (JK)
Opdringerig/behoeftig (NO)

De stanines worden weergegeven in een roos.
Alle schaalscores samen vormen de totaalscore, welke ook een T-score kent.

Psychometrische gegevens
De IIP-64 is in 2012 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling
www.cotandocumentatie.nl.
Er zijn klinische en niet-klinische normen beschikbaar.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken.
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