
 

 

 

 

 
Validiteit van de VOG, CBCL en TRF  

  voor de KDC populatie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Master Orthopedagogiek Universiteit Utrecht, Gehandicaptenzorg 

 

Naam: Pauline Driest 

Studentnummer: 0314889 

Thesisbegeleiding: Dr. Bianca Nijhuis en Dr. Lex Wijnroks 

Instelling: KDC De Boemerang, Sherpa 

Begeleidster: Drs. Anja Doornveld 

Datum: 06- 06 „08 



 2 
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Samenvatting 

 

Dit onderzoek richt zich op de bepaling van de validiteit van de VOG en CBCL in het bepalen 

van psychopathologie bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand welke verblijven op een 

specialistisch kinderdagcentrum (KDC). De validiteit is bepaald aan de hand van de 

begripsvaliditeit, convergente validiteit en de discriminanten validiteit van beide 

vragenlijsten. 

In dit onderzoek zijn gegevens verzameld bij kinderen in de leeftijd van 2 - 18 jaar die een 

KDC bezoeken. Door de begeleidsters van de kinderen (N=33) zijn de VOG-L en de TRF 

ingevuld en door de ouders (N=25) zijn de VOG-O en de CBCL ingevuld. Een analyse van 

het discriminerend vermogen van de individuele items laat zien dat de VOG-O 8 niet 

discriminerende items heeft, de VOG-L 10, de CBCL 4 en de TRF 7. Van de 9 schalen, bij de 

VOG-L/TRF, waarvan verwacht werd dat ze min of meer gelijk zouden zijn, bleken 7 schalen 

dit ook te zijn. Bij de VOG-O/CBCL bleken 8 van de 10 schalen min of meer gelijk te zijn. Er 

werden echter ook significante correlaties gevonden op schalen waar dat niet verwacht werd, 

7 bij de VOG-L/TRF en 9 bij de VOG-O/CBCL. Met betrekking tot de discriminante 

validiteit blijken de VOG en CBCL/TRF in een aantal gevallen (VOG-L/TRF 25.5% en 

VOG-O/CBCL 26.9%) een verschillende globale diagnose ten aanzien van psychopathologie 

van een kind te geven. De meeste van deze verschillen geven aan dat de VOG een participant 

in het normale gebied indeelde en de CBCL/TRF dezelfde participant in het grens- of klinisch 

gebied indeelde. 

De begripsvaliditeit van de VOG is acceptabel te noemen en van de CBCL/TRF voldoende. 

De toepasbaarheid van beide vragenlijsten moet echter in twijfel getrokken worden, aangezien 

de vragenlijsten niet in alle gevallen een overeenkomstig beeld geven over het soort 

psychopathologie. De discriminante validiteit van de VOG-L en TRF is voldoende, van de 

VOG-O en CBCL is het twijfelachtig. Een aantal tekortkomingen van dit onderzoek heeft er 

mogelijk voor gezorgd dat resultaten en conclusies niet betrouwbaar zijn.  
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Inleiding 

 

Emotionele en gedragsproblemen komen bij kinderen met een verstandelijke beperking vaker 

voor dan bij kinderen zonder een verstandelijke beperking (Dekker & Koot, 2003; Dekker, 

Koot, Ende, van der & Verhulst, 2002b; Dekker, Nunn, Einfeld, Tonge& Koot, 2002a; 

Einfeld & Tonge, 1995; Hastings, Brown, Mount & Cormack, 2001; Herring, Gray, Taffe, 

Tonge, Sweeney & Einfeld, 2006; Koot & Dekker, 2001; Wallander, Dekker & Koot, 2006). 

Een oorzaak hiervan kan zijn dat kinderen met een verstandelijke beperking biologisch en 

genetisch kwetsbaarder zijn (Broer, 2003). Een voorbeeld van deze verhoogde kwetsbaarheid 

is het voorkomen epilepsie. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaker 

epilepsie en daarnaast blijken kinderen met epilepsie vaker gedragsstoornissen te hebben 

(Broer, 2003). Met name aandachtsproblemen en sociaal-emotionele problemen komen 

relatief vaak voor bij verstandelijk beperkte kinderen en jeugdigen met epilepsie (Gleissner, 

Fritz, Von Lehe, Sasser, Elger & Helmstaedter, 2007). De epilepsie kan de cognitieve 

processen die nodig zijn om tot denken, aandacht en sociaal gedrag te komen, verstoren 

(Gleissner et al., 2007). Koskentausta, Iivanainen & Almqvist (2004) beschrijven dat de 

incidentie van psychopathologische stoornissen toeneemt wanneer het IQ van een kind 

afneemt, helaas geven de auteurs geen onderbouwing van dit verband of informatie omtrent 

de mogelijke oorzaken van dit verband.  

 Voor het vaststellen van psychopathologie bij kinderen en adolescenten met een 

normale ontwikkeling is een breed scala aan instrumenten en methoden beschikbaar 

(bijvoorbeeld de Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst, Child Behavior Checklist, Youth 

Self Report en Vragenlijst voor Angst bij Kinderen) (Kraijer & Plas, 2006). Voor kinderen en 

jeugdigen met een verstandelijke beperking is echter geen breed scala aan instrumenten en 

methoden beschikbaar. Het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en 

jeugdigen met een verstandelijke beperking verloopt moeilijk (Dekker, Nunn & Koot, 2002c). 

Dat dit vaststellen van psychopathologie bij deze doelgroep gecompliceerd verloopt, kan 

verscheidene redenen hebben. Allereerst kan deze groep kinderen als gevolg van hun 

beperking moeilijk over zijn ervaringen en gevoelens vertellen (Dekker et al., 2002c). Ten 

tweede is het lastig vast te stellen welke gedragsproblemen het gevolg zijn van de mentale 

achterstand en welke gedragsproblemen nu duiden op psychopathologie (Dekker et al., 2002b; 

Dekker et al., 2002c; Bildt, de, Systema, Ketelaars, Kraijer, Volkmar, & Minderaa, 2003). 

Enkele schalen die wel voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking gebruikt 

worden om psychopathologie te diagnosticeren, maar niet specifiek voor deze doelgroep 
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ontwikkeld zijn, zijn de Storend Gedragsschaal - Z (SGZ), Aberrant Behavoir Checklist 

(ABC) en de Child Behavior Checklist (CBCL) (Kraijer & Plas, 2006).  

 De vragenlijsten waar dit onderzoek zich op richt, zijn de Vragenlijst ontwikkeling en 

gedrag (VOG) ( Koot en Dekker, 2001) en de CBCL (Verhulst, van der Ende en Koot, 1996) . 

Van beide vragenlijsten zijn twee versies. Zo is er de VOG ouderversie, de VOG-O, en de 

leerkrachtenversie, de VOG-L. De CBCL is een ouderversie en de bijbehorende 

leerkrachtenversie is het Teacher‟s Report Form, TRF. Uit onderzoek is gebleken dat het 

vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen met een verstandelijke 

beperking beter en nauwkeuriger gaat wanneer meerdere informanten informatie verstrekken 

(Dekker et al., 2002b; Verhulst, Kievit, Tak & Bosch, 2002; Koot & van der Ende, 1994). Het 

bestaan van zowel een ouder als een leerkrachtenversie van beide vragenlijsten (VOG en 

CBCL) is daarom voordelig. Naast het voordeel van meerdere informantsystemen kennen de 

ouders en leerkrachten het kind het best en daarom kunnen zij betrouwbare informatie over 

het kind verschaffen (Grietens, Onghena, Prinzie, Gadeyne, van Assche, Ghesquière & 

Hellinckx, 2004). 

 De VOG is de Nederlandse versie van de in Australië ontwikkelde Developmental 

Behavior Checklist (DBC). De auteurs van de DBC zijn S.L. Einfeld en B.J. Tonge en van de 

VOG H.M. Koot en M.C. Dekker (Kraijer & Plas, 2006). De DBC beoogt emotionele en 

gedragsproblemen onder kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking vast te 

stellen (Clarke, Tonge, Einfeld & Mackinnon, 2003; Taffe, Gray, Einfeld, Dekker, Koot, 

Emerson, Koskentausa & Tonge, 2007). De doelgroep betreft kinderen en adolescenten in de 

leeftijd van 6 tot en met 18 jaar functionerend op ernstig, matig en licht verstandelijk beperkt 

niveau en op zwakbegaafd niveau (Kraijer & Plas, 2006). Clarke en collega‟s  (2003) hebben 

onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de Australische versie van de VOG, de DBC. 

Deze betrouwbaarheidsanalyse richtte zich op de criteriumvaliditeit van de DBC, in het 

onderzoek werd vastgesteld of de DBC in dezelfde mate veranderingen in gedrag vast kon 

stellen als een kinder- en jeugd psychiater. Het resultaat van dit onderzoek liet, naast een 

voldoende validiteit en betrouwbaarheid voor het vaststellen van psychopathologie, zien dat 

ook het vaststellen van veranderingen in het gedrag van een cliënt voldoende valide mogelijk 

is met de DBC (Clarke et al., 2003).   

In 2002 hebben Dekker, Nunn en Koot (2002c) onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en 

validiteit van de VOG, de Nederlandse vertaling van de DBC. De doelgroep die de auteurs 

voor hun onderzoek gebruikten, betrof kinderen en jeugdigen tussen de 6 en 18 jaar oud met 

een IQ tussen de 30 en 80. Uit het onderzoek bleek een goede test-hertest betrouwbaarheid 
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voor beide versie van de VOG, een bevredigende construct validiteit en een goede criterium 

validiteit bij kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar (Dekker et al., 2002c). Volgens Dekker et al. 

( 2002c) zijn de ouder- en leerkrachtenversie van de VOG waardevolle instrumenten om 

psychopathologie bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een IQ tussen de 30 en 80 

vast te stellen.  

De tweede vragenlijst waar dit onderzoek zich op richt is de CBCL. Deze wordt veel gebruikt 

om psychopathologie bij kinderen en adolescenten met een normale intelligentie te 

onderzoeken (Einfeld & Tonge, 1995; Kraijer & Plas, 2006), daarnaast wordt de CBCL vaak 

gebruikt om psychopathologie vast te stellen bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke 

beperking (Koskentausta et al., 2004; Kraijer & Plas, 2006). Indien de vragenlijst voor de 

normaal ontwikkelde doelgroep wordt gebruikt, loopt het leeftijdsbereik van 4 tot en met 

18;11 jaar. Wanneer de vragenlijst echter voor kinderen met een verstandelijke beperking 

gebruikt wordt, dient de kalenderleeftijd op zijn minst 6 jaar te zijn (Kraijer & Plas,2006). Uit 

eerder onderzoek is gebleken dat de CBCL geschikt is voor het bepalen van psychopathologie 

bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking, maar ongeschikt is voor het bepalen van 

psychopathologie bij kinderen met een ernstig of diepe verstandelijke beperking (Einfeld & 

Tonge, 1995; Koskentausta et al., 2004). Einfeld en Tonge (1995) geven aan dat de CBCL 

ongeschikt is voor het bepalen van psychopathologie bij kinderen met een ernstig of diepe 

verstandelijke beperking, omdat de CBCL cognitieve vaardigheden vereist die de groep met 

een IQ onder de 50 niet lijkt te bezitten. Over de vraag of de CBCL geschikt is voor kinderen 

met een matig verstandelijke beperking zijn de meningen verdeeld. 

 In Nederland bestaan er zogenaamde kinderdagcentra, oftewel KDC‟s . Hier 

verblijven kinderen in de leeftijd van 2 en 18 jaar met een verstandelijke en soms lichamelijke 

beperking. Het niveau van de kinderen loopt uiteen van licht, matig, ernstig tot diep 

verstandelijk beperkt. In deze KDC‟s wordt regelmatig het probleemgedrag van kinderen in 

kaart gebracht, zodat groepsleidsters en ouders beter met eventuele gedragsproblemen om 

kunnen gaan en het probleemgedrag door middel van een geschikte interventie eventueel 

vermindert (Einfeld & Tonge, 1995). Aangezien het vaststellen van emotionele en 

gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking moeilijk 

verloopt, is er vraag naar een geschikt instrument voor deze KDC populatie. 

Het huidige onderzoek richt zich op de bepaling van de validiteit van de VOG en 

CBCL in het vaststellen van psychopathologie, welke het probleemgedrag mogelijk kan 

bepalen, bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand op een specialistisch KDC? Dit wordt 

onderzocht aan de hand van de volgende vragen. A) Hoe is de begripsvaliditeit bij de VOG-O 
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/ VOG-L en de CBCL / TRF voor de KDC populatie? B) Hoe is de convergente validiteit bij 

de VOG-O / VOG-L en de CBCL / TRF voor de KDC populatie? C) Hoe is de discriminanten 

validiteit bij de VOG-O / VOG-L en de CBCL / TRF voor de KDC populatie?  

 

Methoden 

Procedure 

Voorafgaand aan de dataverzameling is toestemming gevraagd voor de uitvoering van het 

onderzoek aan de managers van de deelnemende KDC‟s uit Hilversum, Utrecht en Alphen 

aan de Rijn. Volgend op de toestemming van de managers van de KDC‟s werden de kinderen 

die in aanmerking kwamen voor het onderzoek geselecteerd. In dit onderzoek zijn gegevens 

gebruikt van 64 jongens en 37 meisjes in de leeftijd van 2,5 tot en met 18 jaar, met een 

gemiddelde leeftijd van 10 jaar en 6 maanden, die overdag verblijven op een van de 

deelnemende KDC‟s. Deze KDC populatie omvat kinderen met een verstandelijke en soms 

lichamelijke beperking. Het niveau van de kinderen loopt uiteen van licht, matige, ernstig tot 

diep verstandelijk beperkt. Van alle aanwezige kinderen op het KDC (N=154) werden de 

ernstig meervoudig complex gehandicapte (EMCG) kinderen uitgesloten van deelname. De 

reden hiervoor is dat de VOG en CBCL niet geschikt zijn voor het meten van 

psychopathologie bij EMCG kinderen (Einfeld & Tonge, 1995; Koskentausta et al., 2004).  

Aan de ouders van de overige kinderen (N= 139) werd middels een toestemming gevraagd om 

mee te werken aan het onderzoek. Ouders dienden de antwoordbrief te retourneren wanneer 

zij deelname aan het onderzoek weigerden. Dit kon op twee manieren, ten eerste konden de 

ouders aangeven dat zij zelf niet mee wilden werken aan het onderzoek echter wel 

toestemming verleenden voor de deelname van de groepsleidsters op het KDC betrokken bij 

hun kind (N=4). Daarnaast konden ouders kiezen voor de mogelijkheid om aan te geven dat 

geen van beide partijen mee wilden/mochten werken aan het onderzoek (N=33). Er werd ook 

gekeken van welke kinderen er nog een recente VOG-O /VOG-L of CBCL/TRF beschikbaar 

was (N=2), zodat ouders en/of groepsleidsters deze niet nogmaals in hoefden te vullen.  

Twee weken nadat de deadline voor het retourneren van de antwoordbrieven was verstreken, 

zijn de vragenlijsten aan de kinderen mee naar huis gegeven en aan de groepsleidsters 

uitgedeeld. Na vijf weken is er een herinnering aan de groepsleidsters waarvan nog 

vragenlijsten ontbraken gestuurd, groepsleiders werd gevraagd de vragenlijsten zo snel 

mogelijk in te vullen. De ouders die hun kinderen zelf naar het KDC brachten, is persoonlijk 

gevraagd of ze de vragenlijsten alsnog wilden invullen. Als zij dit weigerden, is hun gevraagd 
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naar de reden hiervan. In tabel 1 staat een overzicht van de verstuurde en ontvangen 

vragenlijsten. 

Aan dit onderzoek namen 101 kinderen deel, 64 jongens en 37 meisjes. In totaal werden 60 

oudervragenlijsten (VOG-O en CBCL) ingevuld. Waarvan er 50 werden ingevuld door een 

moeder, 8 door een vader, 1 door een verzorger en 1 door een broer of zus.  

 

Tabel 1. Verstuurde en ontvangen vragenlijsten 

Vragenlijst Aantal  verstuurd Aantal  ontvangen (%) 

VOG-O 102   60              (59%) 

VOG-L 107   88              (82%) 

CBCL 48     26              (54%) 

TRF 52     38              (73%) 

Aanvullende gegevens  102 60              (58%) 

 

Instrumenten 

Vragenlijst ontwikkeling en gedrag (VOG) 

De VOG-L bestaat uit 94 items en de VOG-O uit 96 items die betrekking hebben op het 

gedrag en emoties van het kind. De leerkracht respectievelijk de ouder dient van elk item aan 

te geven of de gedraging of eigenschap nu of binnen de afgelopen 6 maanden van toepassing 

is geweest op dit kind. De volgende antwoordcategorieën zijn mogelijk: 0 (helemaal niet van 

toepassing),1 (een beetje of soms van toepassing) en 2 (duidelijk of vaak van toepassing). De 

items nagevraagd in de VOG  kunnen worden onderverdeeld in een zestal schalen, namelijk 

storend/antisociaal gedrag, in zichzelf gekeerd, communicatiestoornissen, angst, sociale 

beperkingen en totale problemen. Er zijn normtabellen beschikbaar waardoor het mogelijk is 

aan de hand van de percentielscore de ernst van de problemen op de verschillende schalen te 

bepalen. 

De COTAN beoordeling aangaande de validiteit en betrouwbaarheid van de VOG is nog niet 

beschikbaar. In eerder wetenschappelijk onderzoek zijn deelaspecten van de validiteit en 

betrouwbaarheid onderzocht. Koot & Dekker (2001) hebben de test-hertest betrouwbaarheid 

onderzocht van de VOG-O en de VOG-L. De test-hertest betrouwbaarheid, uitgevoerd bij 

1118 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 die een MLK school, ZMLK school of een KDC 

bezochten, bleek voldoende. In hetzelfde onderzoek vonden de auteurs matige correlaties 

tussen de overeenkomstige schalen van de VOG-O en de VOG-L.  
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Child Behavior Checklist (CBCL) 

De CBCL is een, in Amerika door T.M. Achenbach en C.S. Edelbrock ontwikkelde, 

vragenlijst (Kraijer & Plas, 2006). De CBCL wordt gebruikt om psychopathologie bij 

kinderen en adolescenten met een normale intelligentie, of met een verstandelijke beperking, 

te onderzoeken (Einfeld & Tonge, 1995; Koskentausta et al., 2004; Kraijer & Plas, 2006). De 

eerste Nederlandse versie van de CBCL uit 1990 is ontwikkeld door F.C. Verhulst, H.M. 

Koot, G.W. Akkerhuis en J.W. Veerman (Kraijer & Plas, 2006). De herziene versie van de 

CBCL uit 2002 is ontwikkeld door F.C. Verhulst, J. van der Ende en H.M. Koot (Kraijer & 

Plas, 2006). 

De CBCL is een vragenlijst die door ouders wordt ingevuld. De lijst bestaat uit 99 

items die betrekking hebben op het gedrag en de emoties van het kind (Kraijer & Plas, 2006). 

De ouder dient voor ieder item aan te geven of het gedrag of de emotie nu of binnen de 

afgelopen 2 maanden van toepassing is geweest bij zijn of haar kind. De antwoordcategorieën 

zijn: 0 (helemaal niet),1 (een beetje of soms) of 2 (duidelijk of vaak). Een vragenlijst die vaak 

in combinatie met de CBCL wordt gebruikt, is de Teacher‟s Report Form (TRF, Kraijer & 

Plas,2006). De meetpretentie, invulwijze en het aantal items van de TRF is hetzelfde als bij de 

CBCL. Het eerste verschil is dat de CBCL wordt ingevuld door ouders en de TRF door de 

leerkracht. Het tweede verschil is dat de CBCL items bevat die betrekking hebben op 

eventuele slaapproblemen van kinderen en daardoor één schaal meer heeft dan de TRF, de 

schaal slaapproblemen. De CBCL en TRF bestaan uit de volgende schalen: emotionele 

reacties, angstig/depressief, lichamelijke klachten, teruggetrokken, slaapproblemen (alleen bij 

CBCL), aandachtsproblemen, agressief gedrag en andere problemen. Daarnaast is het 

mogelijk om de items in te delen in DSM georiënteerde schalen. Deze schalen zijn voor de 

CBCL en TRF hetzelfde; affectieve problemen, angstproblemen, pervasieve 

ontwikkelingsproblemen, aandachtstekort/hyperactiviteitproblemen en oppositioneel -

opstandige problemen. In de bijlagen 9 tot en met 12 staat voor de CBCL en TRF 

weergegeven welke items tot welke schalen behoren. Voor de indeling van de items van de 

VOG in subschalen verwijs ik naar de handleiding van de VOG van Koot & Dekker (2001). 

Op basis van normgegevens zijn drie scoringsgebieden vastgesteld waarbinnen een 

schaalscore van de CBCL/TRF valt: normaal, grensgebied of klinische gebied. 

Indien de CBCL en de TRF gebruikt worden voor normaal begaafde kinderen en 

jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar beoordeelt de COTAN de betrouwbaarheid van de 

CBCL als voldoende en van de TRF als goed. Voor deze doelgroep is de begripsvaliditeit van 
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de CBCL goed en van de TRF voldoende en de criteriumvaliditeit van beide lijsten is 

voldoende (Kievit et al., 2002). 

 

Aanvullende gegevens vragenlijst 

Om wat meer achtergrondinformatie van het kind en de ouders te hebben en ouders te vragen 

naar hun ervaringen met betrekking tot het invullen van de vragenlijsten, is naast de CBCL en 

VOG-O ook een extra vragenlijst meegestuurd. Op deze vragenlijst wordt gevraagd naar de 

nationaliteit, woonplek, eventuele syndromen en eventuele bijkomende handicaps van het 

kind. Daarnaast wordt van beide ouders de geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke status, 

hoogste opleiding en beroep gevraagd.  

 

Data analyse 

Om te bepalen of de inhoud van de items die in beide vragenlijsten voorkomen van toepassing 

zijn op een KDC populatie (begripsvaliditeit), is gekeken naar de beschrijvende statistieken 

van elk item uit de VOG-O, VOG-L, CBCL en TRF en de ervaringen van ouders met het 

invullen van de vragenlijsten. Allereerst is er gekeken naar het percentage participanten dat op 

een item een overeenkomstig antwoord heeft gegeven. Een item waar 100% van de ouders 

en/of groepsleidsters met “0” op geantwoord heeft, kan duiden op een item dat niet op de 

KDC populatie van toepassing is. Indien meer dan 95% van de participanten op één 

antwoordmogelijkheid heeft gescoord, wordt er van uitgegaan dat het een item betreft dat niet 

discrimineert (Koskentausta et al., 2004). Na identificatie van de niet discriminerende items 

op basis van bovenstaand criterium is bekeken of de opmerkingen van ouders en begeleidsters 

aangaande de inhoud en toepasbaarheid van de vragenlijsten een relatie vertoonden met deze 

gegevens.  

Om te bepalen of er sprake is van convergente validiteit is er gekeken naar de 

correlaties van de scores op de subschalen van de VOG-O / CBCL en van de VOG-L / TRF. 

De lijst met overeenkomstige schalen van de VOG-O en CBCL en de VOG-L en TRF is 

gebaseerd op de handleiding van de VOG en op basis van inhoudelijke overeenkomsten (Koot 

& Dekker, 2001). In de handleiding worden ook de VOG schaal Totale problemen en 

CBCL/TRF schaal Totale problemen met elkaar vergeleken (Koot & Dekker, 2001). In dit 

onderzoek zullen deze schalen buiten beschouwing worden gelaten, omdat deze schalen de 

items bevatten waar de participant zelf extra probleemgedrag kan aangeven. Deze items zijn 

alleen bedoeld als aanvullende informatie (Koot&Dekker,2001). Op basis van een 

inhoudelijke analyse op itemniveau zijn de aanvullende overeenkomstige schalen bepaald. 



 12 

Tijdens deze inhoudelijke analyse op itemniveau is bekeken of items uit de CBCL/TRF ook 

voorkwamen in de VOG ( en omgekeerd) en tot welke schaal dit item hier behoorde. Uit deze  

analyse op itemniveau bleek dat inhoudelijk gelijke items in de verschillende vragenlijsten 

onderdeel konden zijn van verschillende schalen. Om te kunnen bepalen of twee schalen 

overeenkomstig waren, is het volgende criterium vastgesteld. Indien twee schalen meer dan 

40 % inhoudelijk gelijke items bevatten, werden deze schalen als overeenkomstig beschouwd 

en werd tussen deze schalen de correlatie berekend. Om de correlaties tussen de schalen te 

berekenen, is gebruik gemaakt van de Pearson product-moment analyse.  

Naast de begrips- en convergente validiteit zijn de VOG en CBCL/TRF onderzocht op 

discriminante validiteit. In deze analyse stond de vraag centraal of  je op basis van de 

uitkomsten op de VOG en CBCL/TRF dezelfde interventie op een kind zou toepassen. Er is 

onderzocht of de op naam gelijke schalen van de VOG-O/CBCL en de VOG-L/TRF 

participanten in hetzelfde probleemgebied classificeren ( normaal, grens- of klinisch gebied). 

Op het scoreformulier van de CBCL en TRF staat aangegeven welke schaalscores tot welke 

classificatie in probleemgebieden horen. Op het scoreformulier van de VOG worden de 

schaalscores, op basis van een normtabel, gekoppeld aan een percentielscore; 50, 75, 90 of  

95. Welke normtabel hiervoor gebruikt wordt, is afhankelijk van welke versie van de VOG, 

ouder of leerkrachtenversie, er gebruikt is en van kenmerken van de participant, zoals sekse, 

leeftijd en type school. Om de uitkomsten op de probleemschalen van beide vragenlijsten 

goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk dat beide vragenlijsten de 

schaalscores op dezelfde manier interpreteren. Er is voor gekozen om de percentielscores van 

de VOG in te delen in de gebieden van de CBCL/TRF. De grenzen van de gebieden van de 

CBCL/TRF worden aangegeven met percentielscores. Aangezien de percentielscores van de 

VOG dicht bij deze grenzen in de buurt zitten, is de volgende indeling aangehouden. Score op 

percentiel 50 en 75 valt binnen het normale gebied, score op percentiel 90 valt binnen het 

grensgebied en score op percentiel 95 valt binnen het klinische gebied. Nadat van elke 

schaalscore was aangegeven hoe het kind geclassificeerd werd in de verschillende 

probleemgebieden, is bekeken of de classificaties van de kinderen middels de VOG-O en 

CBCL en de VOG-L en TRF overeen kwamen. 

 

Resultaten 

Begripsvaliditeit 

Om te bepalen of de items die in beide vragenlijsten voorkomen van toepassing zijn op een 

KDC populatie, is gekeken naar de beschrijvende statistieken van elk item en de ervaringen 
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van ouders met het invullen van de vragenlijsten. Van elk item is bekeken door hoeveel 

participanten deze is beantwoord en welk antwoord de participanten op dit item gaven. 

Hieronder zullen de belangrijkste resultaten aangaande de begripsvaliditeit besproken worden. 

Zie bijlage 1 t/m 4 voor een uitgebreid overzicht van de beschrijvende statistieken. Allereerst 

is gekeken naar de spreiding in antwoorden tussen de respondenten. Een item waarop meer 

dan 95% van de participanten dezelfde antwoordmogelijkheid heeft gescoord, is 

geclassificeerd als een niet voldoende discriminerend item. In totaal bleken er 29 niet 

voldoende discriminerende items te zijn: 8 op de VOG-O, 10 op de VOG-L, 4 op de CBCL en 

7 op de TRF. In tabel 2 zijn de items van de VOG-O, VOG-L, CBCL en TRF weergegeven 

die volgens het gehanteerde criterium niet voldoende discrimineren.  

Ouders en begeleiders hebben op de aanvullende vragenlijst opmerkingen geplaatst 

over het invullen van de vragenlijsten. De eerste opmerking die ouders en groepsleiding 

hadden, was dat er items in de vragenlijsten voorkwamen die volgens hen niet van toepassing 

waren op de KDC populatie: VOG-O en VOG-L beide 3 en CBCL/TRF geen.  

Een tweede opmerking van ouder en groepsleiding had betrekking op het aantal 

verbale items in beide vragenlijsten. Volgens ouders (N=14) en groepsleiders (N=23) is er 

maar een klein percentage kinderen dat kan praten. Uit vraag I van de VOG blijkt dat 81,2 % 

van de kinderen niet of weinig kan spreken of heel weinig spreekt. De uitspraak van ouders en 

groepsleiders is hiermee te onderbouwen. De VOG-O bevat 11 verbale items, de VOG-L 12, 

de CBCL 5 en de TRF 5.  

Een derde opvallend vaak gemaakte opmerking, aangegeven door 7 (26.9%)ouders en 

14 (36.8%) begeleiders betreft item 2 ( doet te jong voor zijn/haar leeftijd) van de 

CBCL/TRF. Ouders en begeleiders geven aan dat zij deze gedraging logisch vinden. Een kind 

met een ernstige verstandelijke beperking doet toch altijd te jong voor zijn/haar leeftijd? Uit 

de beschrijvende statistieken bleek dit echter een voldoende discriminerend item. Volgens 

88.5% van de ouders en 68.4% van de groepsleiding was dit item duidelijk of vaak van 

toepassing op een kind. 

De vierde opmerking van ouders (N=10) en groepsleiders (N=20) luidde dat een aantal 

items moeilijk in te vullen was: VOG-O 2, VOG-L 1, CBCL 9 en TRF 8. Deze items hebben 

betrekking op eventuele lichamelijke klachten (zonder medische oorzaak) van de kinderen 

(zie bijlagen 1 tot en met 4 voor een overzicht van alle, volgens ouders en groepsleiding, 

moeilijk in te vullen items).  

De opmerkingen van ouders en groepsleiding zijn in tabel 2 gekoppeld aan niet 

discriminerende items. Van de 29 niet discriminerende items uit tabel 2 kunnen er 17 
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onderbouwd worden met de op- en aanmerkingen van ouders en groepsleidsters. Twaalf items 

kunnen niet door de aanmerkingen van ouders en groepsleiding onderbouwd worden. 

 

Tabel 2. Niet discriminerende items van de VOG en CBCL/TRF en daaraan gekoppelde 

opmerkingen van ouders en begeleiders over de inhoud van de vragenlijsten 

Items %score 0  % score 1  % score 2 Ouders/ 

Begeleiding  b 

VOG-O item 15    Wanen  98.3   (N=59) 1.7  (N=1)        (N=0)  

VOG-O item 36    Ongepaste seksuele activiteit met ander 98.3   (N=59) 1.7  (N=1)        (N=0)  
VOG-O item 43 * Vuurtje stoken 100    (N=60)        (N=0)        (N=0) (N=11) O  

VOG-O item 59    Weigert naar school,dagverblijf te gaan 96.7   (N=58) 3.3  (N=2)        (N=0)  

VOG-O item 73 * Steelt 95.0   (N=57) 5.0  (N=3)        (N=0) (N=12) O  

VOG-O item 79    Hallucinaties 95.0   (N=57) 5.0  (N=3)        (N=0)  

VOG-O item 80 * Praat erover zichzelf te willen doden 100    (N=60)        (N=0)        (N=0) (N=14) O  

VOG-O item 83 * Liegt 100    (N=60)        (N=0)        (N=0) (N=14) O  

VOG-L item 4   * Grof. Vloekt op anderen 96.6   (N=85) 1.1  (N=1) 2.3  (N=2) (N=23) B 

VOG-L item 15    Wanen 97.7   (N=86)        (N=0) 2.3  (N=2)  

VOG-L item 35    Ongepaste seksuele activiteit met ander 96.6   (N=85) 3.4  (N=3)        (N=0)  

VOG-L item 42 * Vuurtje stoken 100    (N=88)        (N=0)        (N=0) (N=16) B 

VOG-L item 70 * Steelt 95.5   (N=84) 3.1  (N=3) 1.1  (N=1) (N=17) B 

VOG-L item 74 * Zegt dingen te kunnen,maar niet in staat 98.9   (N=87)        (N=0) 1.1  (N=1) (N=19) B 

VOG-L item 76    Hallucinaties 95.5   (N=84) 2.3  (N=2) 2.3  (N=2)  

VOG-L item 77 * Praat erover zichzelf te willen doden 100    (N=88)        (N=0)        (N=0) (N=19) B 

VOG-L item 80 * Liegt 98.9   (N=87) 1.1  (N=1)        (N=0) (N=19) B 

VOG-L item 97    Extra gedrag           (N=0)        (N=0) 100 (N=2)  

CBCL item 26      Kan geen pret maken 96.2   (N=25) 3.8  (N=1)        (N=0)  

CBCL item 35      Vecht veel 100    (N=26)        (N=0)        (N=0)  

CBCL item 84 *  Praat of schreeuwt in slaap 96.2   (N=25) 3.8  (N=1)        (N=0) (N=14) O 

CBCL item 99 *  Maakt zich zorgen 96.2   (N=25) 3.8  (N=1)        (N=0) (N=6) O 

TRF item 39 *     Hoofdpijn (zonder medische oorzaak) 97.4   (N=37)        (N=0) 2.6  (N=1) (N=20) B 

TRF item 45 *     Misselijk (zonder medische oorzaak) 100    (N=38)        (N=0)        (N=0) (N=20) B 

TRF item 65 *     Liegt of bedriegt 97.4   (N=37)        (N=0) 2.6  (N=1) (N=23) B 

TRF item 93 *     Overgeven (zonder medische oorzaak) 97.4   (N=37) 2.6  (N=1)        (N=0) (N=20) B 

TRF item 99 *     Maakt zich zorgen 100    (N=38)        (N=0)        (N=0) (N=14) B 

TRF item 100.2   Extra gedrag           (N=0)         (N=0)        (N=0)  
TRF item 100.3   Extra gedrag           (N=0)         (N=0)        (N=0)  

* Passend bij op- en aanmerkingen ouders en groepsleiders; zie voor volledige 

itemomschrijvingen bijlagen 5, 6, 7 en 8 

b het aantal ouders en begeleidsters dat over dit item een opmerking maakte. 

 

 

Convergente validiteit 

Nadat was vastgesteld dat de scores op de schalen van de VOG en CBCL/TRF  een normaal 

verdeling lieten zien, zijn de correlaties tussen de min of meer gelijke schalen onderzocht. Op 

basis van het artikel van Koot & Dekker (2001) worden de volgende schalen overeenkomstig 

geacht:  

- VOG Storend en antisociaal en CBCL/TRF agressief gedrag en aandachtsproblemen 
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- VOG angst en CBCL/TRF angstig / depressief 

- VOG sociale beperkingen en CBCL/TRF teruggetrokken en angstig / depressief 

De volgende schalen worden overeenkomstig geacht op basis van de analyse op itemniveau. 

Meer dan 40 % inhoudelijk gelijke items in de schalen 

- CBCL/TRF lichamelijke klachten en VOG sociale beperkingen.  

- CBCL/TRF emotionele gedragingen en VOG  storend en antisociaal. 

- VOG storend en antisociaal en CBCL/TRF angstig / depressief 

- VOG in zichzelf gekeerd en CBCL/TRF aandachtsproblemen 

- VOG angst en CBCL slaapproblemen 

In tabel 3 en 4 staan respectievelijk de correlaties tussen de TRF en VOG-L schalen en tussen 

de CBCL en VOG-O schalen weergegeven. De correlaties van de schalen waarvan verwacht 

wordt dat ze min of meer gelijk zijn, zijn vetgedrukt. 

 

Tabel 3. Correlatie TRF schalen en VOG-L schalen  

 

 

VOG-L 

                                        TRF  

Emotionele 

gedragingen 

Angstig /  

depressief 

Lichamelijke 

klachten 

Terug - 

getrokken 

Aandachts- 

problemen 

Agressief 

gedrag 

Storend en antisociaal 0.51* 0.46* 0.42* 0.08 0.54* 0.91* 

In zichzelf  

gekeerd 

0.78* 0.52* 0.31 0.47* 0.64* 0.56* 

Communicatie 

stoornissen 

0.22 0.23 0.13 0.33 0.25 0.27 

Angst 0.36 0.32 0.12 0.55* 0.21 0.21 

Sociale 

beperkingen 

0.56* 

 
0.50* 

 

0.04 

 

0.77* 

 

0.17 

 

0.21 

 

* Significant p<0.05 2-tailed; Correlaties tussen soortgelijke schalen zijn vetgedrukt. 

 

Tabel 4. Correlatie CBCL schalen en VOG-O schalen  

 

 

VOG-O 

                                                 CBCL  

Emotionele 

gedragingen 

Angstig /  

depressief 

Lichamelijke 

klachten 

Terug - 

getrokken 

Slaap -  

problemen 

Aandachts- 

problemen 

Agressief 

gedrag 

Storend en  

antisociaal 
0.48* 0.43 0.22 0.03 0.35 0.74* 0.86* 

In zichzelf  

gekeerd 

0.57* 0.45* 0.38 0.36 0.57* 0.64* 0.66* 

Communicatie 

stoornissen 

0.46* 0.29 0.16 0.17 0.06 0.03 0.12 

Angst 0.67* 0.72* 0.69* 0.47* 0.53* 0.5 0.21 

Sociale 

beperkingen 

0.34 

 
0.33 

 

0.46* 

 

0.77* 

 

0.47* 

 

0.1 

 

0.05 

 

* Significant p<0.05 2-tailed; Correlaties tussen soortgelijke schalen zijn vetgedrukt. 
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Van de verwachte min of meer gelijke schalen zijn er vier niet significante correlaties 

gevonden. Deze schalen zijn VOG-L sociale beperkingen en de TRF lichamelijke klachten, 

VOG-L angst en de TRF angstig / depressief, VOG-O sociale beperkingen en de CBCL 

angstig / depressief en VOG-O storend en antisociaal en CBCL angstig / depressief. De 

correlaties tussen deze overeenkomstige schalen lagen tussen de r = 0.04 en r = 0.43. Naast de 

verwachte significante correlaties tussen overeenkomstige schalen is er ook een aantal 

significante correlaties gevonden tussen niet overeenkomstige schalen. Voor de VOG-L en 

TRF betreffen dit 7 schalen waarbij de significante correlaties lagen tussen de r = 0.42 en r = 

0.78. Voor de VOG-O en CBCL betreffen dit 9 schalen waarbij de significante correlaties 

lagen tussen de r = 0.45 en r = 0.69. 

 

Discriminante validiteit 

De VOG en de CBCL/TRF schalen beogen een classificatie te geven op probleemgebieden 

betreffende gedrag en emotie. Een classificatie van problemen op deze schalen geeft 

handvatten voor het inzetten van klinische interventies op de verschillende probleemgebieden. 

In de discriminante analyse is onderzocht of de classificatie in probleemgebieden middels de 

VOG en de CBCL/TRF overeenkomt. Op basis van de op naam inhoudelijk overeenkomstige 

schalen is onderzocht welk percentage participanten op beide schalen eenzelfde classificatie 

krijgt. In de tabellen 5 en 6 staat een overzicht van de gevonden percentages.  

 

Tabel 5. Percentage participanten met score in hetzelfde gebied op VOG-L en TRF 

 

 

VOG-L 

                                        TRF  

Emotionele 

gedragingen 

Angstig /  

depressief 

Lichamelijke 

klachten 

Terug - 

getrokken 

Aandachts- 

problemen 

Agressief 

gedrag 

Storend en antisociaal 72.7 %  
7*1 

2*2 

    84.8%  
4*1 

1*2 

In zichzelf  

gekeerd 

 75.8% 

7*1 

1*2 

 66.7% 

11*1 

  

Communicatie 

stoornissen 

      

Angst  84.8% 

5*1 

 69.7% 

9*1 

1*2 

  

Sociale 

beperkingen 
69.7% 

6*1 

4*2 

78.8% 

6*1 

1*2  

 75.8% 

7*1 

1*2 

 66.7% 
9*1 

2*2 

Totaal aantal participanten (N=33) 

* 1 aantal participanten verschil soort 1    

* 2 aantal participanten verschil soort 2 
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Tabel 6. Percentage participanten met score in hetzelfde gebied op VOG-O en CBCL 

 

 

VOG-O 

                                                 CBCL  

Emotionele 

gedragingen 

Angstig /  

depressief 

Lichamelijke 

klachten 

Terug - 

getrokken 

Slaap -  

problemen 

Aandachts- 

problemen 

Agressief 

gedrag 

Storend en  

antisociaal 
72%  
7*1 

     84%  

4*1  

In zichzelf  

gekeerd 

 88% 

2*1 

1*2 

 44% 

14*1 

   

Communicatie 

stoornissen 

       

Angst  80% 

4*1 

1*2  

 40% 

14*1 

1*2 

80% 

4*1 

1*2 

  

Sociale 

beperkingen 
76% 

6*1 

96% 

1*2 

 40% 

14*1 

1*2 

  84% 

3*1 

1*2 

Totaal aantal participanten (N=25) 

* 1 aantal participanten verschil soort 1 

* 2 aantal participanten verschil soort 2 

 

In de tabellen 5 en 6 is te zien dat bij op naam overeenkomstige schalen de VOG en de 

CBCL/TRF diverse keren qua classificatie van probleemgedrag verschillen. Er zijn twee 

soorten verschillen in de tabellen 5 en 6 weergegeven. Verschil 1 wordt gekenmerkt door een 

classificatie in de ene vragenlijst in het normale gebied en een classificatie op de andere 

vragenlijst in het grens- of klinische gebied. Verschil 2 wordt gekenmerkt door in beide 

gevallen een classificatie in het probleemgebied, maar de ene vragenlijst classificeert de 

participant in het grensgebied en de andere vragenlijst in het klinische gebied. Het eerste 

verschil heeft mogelijk grotere consequenties voor de participant, aangezien hier het verschil 

in de praktijk neerkomt op wel of niet interveniëren. 

Uit de tabellen 5 en 6 blijkt dat de meeste verschillen zijn veroorzaakt, doordat de VOG een 

participant in het normale gebied indeelde en de CBCL/TRF dezelfde participant in het grens- 

of klinisch gebied indeelde (soort 1). De schalen waarbij dit het geval was, zijn hieronder 

weergegeven. Tevens staat bij elke schaal procentueel aangegeven, hoe vaak de VOG een 

participant in het normale gebied indeelde en de CBCL/TRF dezelfde participant in het grens- 

of klinisch gebied indeelde. 

- VOG-L storend en antisociaal TRF emotionele gedragingen (18.18%) 

- VOG-L sociale beperkingen TRF emotionele gedragingen (15.15 %) 

- VOG-L angst TRF angstig / depressief (9.1%) 



 18 

- VOG-L in zichzelf gekeerd TRF teruggetrokken (24.24%) 

- VOG-L angst TRF teruggetrokken (24.24%) 

- VOG-L sociale beperkingen TRF teruggetrokken (18.18%) 

- VOG-L storend en antisociaal TRF agressief gedrag (12.12%) 

- VOG-L sociale beperkingen TRF agressief gedrag (18.18%) 

- VOG-O storend en antisociaal CBCL emotionele gedragingen 

- VOG-O sociale beperkingen CBCL emotionele gedragingen (20%) 

- VOG-O in zichzelf gekeerd CBCL teruggetrokken (56%) 

- VOG-O angst CBCL teruggetrokken (52%) 

- VOG-O sociale beperkingen CBCL teruggetrokken (56%) 

- VOG-O sociale beperkingen CBCL agressief gedrag (8%) 

 

Conclusie en discussie 

 

Het doel van deze studie was het bepalen van de validiteit van de VOG en CBCL in het 

vaststellen van psychopathologie, welke het probleemgedrag mogelijk kan bepalen, bij 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand op een specialistisch KDC. Met name de 

begripsvaliditeit, de convergente validiteit en de discriminanten validiteit zijn onderzocht. 

Voordat op basis van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken kunnen worden, dient er 

rekening mee te worden gehouden dat de in deze studie onderzochte groep KDC kinderen 

mogelijk niet representatief is. Als gevolg van tegenvallende respons is de onderzoeksgroep 

klein en daarnaast hebben we weinig informatie over kindkenmerken zoals mate van 

ontwikkelingsachterstand en bijkomende handicaps. 

Uit de analyses van de begripsvaliditeit van de VOG en de CBCL/TRF bleek dat een 

aanzienlijk aantal items niet voldoende discriminerend vermogen liet zien in de huidige 

onderzoekspopulatie, de KDC populatie. De op- en aanmerkingen van ouders en begeleidsters 

hebben inzicht gegeven in mogelijke redenen voor het niet discrimineren tussen personen op 

bepaalde items. Niet alle onvoldoende discriminerende items kunnen onderbouwd worden 

met de opmerkingen van ouders en groepsleidsters. De begripsvaliditeit van de VOG is 

acceptabel te noemen en van de CBCL/TRF voldoende. Dit verschil in beoordeling komt 

doordat de VOG een groter aantal niet voldoende discriminerende items liet zien in de huidige 

onderzoekspopulatie, dan de CBCL/TRF. Om de begripsvaliditeit van de VOG en 

CBCL/TRF te vergroten, is het raadzaam om de niet discriminerende items die onderbouwd 

zijn met de opmerkingen van ouders en groepsleiding uit de vragenlijsten te verwijderen. Na 
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het verwijderen van deze items is het wenselijk om de begripsvaliditeit, van de vragenlijst 

zonder deze items, te onderzoeken om vast te stellen of deze inderdaad verbeterd is. Zoals al 

eerder genoemd is de onderzoekspopulatie klein, waardoor het niet mogelijk is om de niet 

voldoende discriminerende items zonder onderbouwing van ouders en groepsleidsters uit de 

vragenlijsten te verwijderen. Om het verwijderen van deze niet discriminerende items 

voldoende te verantwoorden, is verder onderzoek onder een grotere populatie naar deze niet 

discriminerende items gewenst. 

 Uit de analyses van de convergente validiteit van de VOG en CBCL/TRF bleek dat 

niet alle verwachte correlaties significant waren. Dit resultaat is tegenstrijdig met de eerder 

gevonden significante correlaties in de studie van Koot & Dekker (2001). Koot & Dekker 

(2001) vonden echter in hun onderzoek wel allemaal significante correlaties toen zij de 

schalen gingen vergelijken, p<.001.  

Een eerste verklaring hiervoor kan liggen in het verschillend aantal participanten. Koot & 

Dekker (2001) hadden een steekproefgrootte van N=850 voor de VOG-L/TRF en N=1040 

voor de VOG-O/CBCL. Dit onderzoek had een steekproefgrootte van N=33 voor de VOG-

L/TRF en N=25 voor de VOG-O/CBCL. Een tweede verklaring voor het verschil in gevonden 

significante correlaties kan liggen in de populatie. In het onderzoek van Koot & Dekker 

(2001) maakten niet alleen kinderen van een KDC deel uit van de populatie, maar bevatte het 

onderzoek ook gegevens van participanten die een MLK of ZMLK bezochten.  

Naast dat niet alle verwachte correlaties significant waren, is er ook een aanzienlijk aantal 

schalen gevonden dat significant correleerden, maar waarvan op basis van inhoud geen 

samenhang verwacht werd. Voor de convergente validiteit is dit een gunstig resultaat, 

aangezien de VOG en CBCL/TRF dezelfde meetpretentie hebben en de resultaten overeen 

komen.  Echter is het vinden van niet verwachte significante correlaties ook nadelig. Op basis 

van inhoud zouden de schalen onafhankelijk moeten zijn, toch vertonen de schalen 

samenhang.  

Uit de analyse op itemniveau bleek dat de VOG en CBCL/TRF een aantal overeenkomstige 

items bevatten, maar dat de vragenlijsten deze items in niet min of meer gelijke schalen 

hebben ingedeeld. In de literatuur over de samenstelling van de VOG en CBCL/TRF is niet 

terug te vinden wat de basis is geweest voor het toewijzen van items aan schalen. Dat de VOG 

en CBCL/TRF en aantal inhoudelijk overeenkomstige items in niet min of meer gelijke 

schalen heeft ingedeeld, kan een verklaring zijn voor het vinden van, op het eerste gezicht niet 

logische, correlaties.  
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De VOG en de CBCL/TRF pretenderen beide psychopathologie vast te stellen bij kinderen en 

jeugdigen met een verstandelijke beperking. De resultaten van beide vragenlijsten komen in 

grote mate met elkaar overeen. Beide vragenlijsten lijken dus geschikt om psychopathologie 

vast te stellen bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. De toepasbaarheid 

van beide vragenlijsten moet echter in twijfel getrokken worden, aangezien 

de vragenlijsten niet in alle gevallen een overeenkomstig beeld geven over het soort 

psychopathologie.  

 Uit de analyses van de discriminante validiteit van de VOG en CBCL/TRF bleek dat 

er een paar schalen zijn die in vergelijking met de rest van de schalen een duidelijk lager 

percentage overeenkomstige classificaties hebben. VOG- O in zichzelf gekeerd en CBCL 

teruggetrokken 44%, VOG-O angst en CBCL teruggetrokken 40% en VOG-O sociale 

beperkingen en CBCL teruggetrokken 40%. Indien deze schalen voor de VOG-L en TRF 

worden bekeken, zijn deze percentages niet duidelijk lager dan de rest. Er zijn ook schalen die 

een duidelijk hoger percentage participanten in hetzelfde gebied indelen. VOG-O in zichzelf 

gekeerd en angstig / depressief CBCL 88% en VOG-O sociale beperkingen en CBCL angstig 

/ depressief  96%. Indien deze schalen voor de VOG-L en TRF worden bekeken, zijn deze 

percentages niet duidelijk hoger dan de rest. Aangezien de ouder- en leerkrachten versie van 

de vragenlijsten niet voor alle schalen een overeenkomstig beeld schetsen, is het niet 

representatief om een algemene uitspraak over de discriminante validiteit te doen. Wel kan 

gesteld worden dat het ongunstig is voor de discriminante validiteit dat sommige op naam 

gelijke schalen van de VOG-O en CBCL, een duidelijk lager percentage overeenkomstige 

classificaties hebben. De discriminante validiteit van de VOG-L en TRF is voldoende, 

aangezien hier geen opvallende percentages zijn gevonden.  

De op naam gelijke schalen van de VOG-O/CBCL en VOG-L/TRF delen niet alle 

participanten in hetzelfde gebied in. De CBCL/TRF scoren participanten vaker in het grens- 

of klinisch gebied dan de VOG. De VOG geeft dus minder vaak ernstige gedragsproblemen 

aan, maar dat wil niet zeggen dat de lijst niet valide genoeg is om psychopathologie bij 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand op een specialistisch KDC vast te stellen. 

Dit kan komen doordat de CBCL/TRF items en gedragingen bevatten die verklaard kunnen 

worden door de verstandelijke beperking. De VOG is speciaal ontwikkeld voor mensen met 

een verstandelijke beperking, dus die heeft al het gedrag dat door deze beperking verklaard 

kan worden er al uitgehaald.  

 Een aantal tekortkomingen van dit onderzoek heeft er mogelijk voor gezorgd dat 

resultaten en conclusies niet betrouwbaar zijn. De grootste tekortkoming van deze studie is 
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dat het aantal respondenten erg laag is. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door een aantal 

praktische onvolkomenheden, zoals de manier waarop ouders zijn benaderd, de manier 

waarop vragenlijsten zijn verspreid en het leeftijdsbereik dat bovenaan de CBCL staat 

vermeld. Uit de ervaringen in dit onderzoek zou een procedure waarin ouders benaderd 

worden op een manier waaruit blijkt dat zij een keuze hebben om mee te doen, de 

vragenlijsten per post naar de ouderlijke huizen verstuurd worden en waarin aan de ouders 

uitgelegd wordt dat het leeftijdsbereik van de CBCL een mentale leeftijd betreft en geen 

kalenderleeftijd, mogelijk leiden tot een hogere respons.  
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Summary 

This research aims the provision of the validity of the VOG and the CBCL in the assessment 

of psychopathology in children with a developmental delay which stay on a specialist child 

day care centre (KDC). The validity has been stipulated  by means of the content validity, 

convergent validity and the discriminative validity of both questionnaires.  

In this research data have been collected at children in the age of 2-18 years old that visit a 

KDC. The escorts of the children (N=33) filled in the VOG-L and the TRF and the parents 

(N=25) filled in the VOG-O and the CBCL. An analysis of the discriminating capacity of the 

individual items shows that the VOG-O has 8 discriminating items, the VOG-L 10, the CBCL 

4 and the TRF 7. Of the 9 scales, at the VOG-L/TRF, of which was expexted to be more or 

less similar, 7 turned out to be like this. At the VOG-O/CBCL 8 of the 10 scales turned out to 

be more or less similar. However there were also found significant correlations on not 

expected scales, 7 at the VOG-L/TRF and 9 at the VOG-O/CBCL. Concerning the 

discriminative validity the VOG and CBCL/TRF seem to give in a number of cases (VOG-

L/TRF 25.5% and VOG-O/CBCL 26.9%) a different overall diagnosis regarding the 

psychopathology of a child. The most of these differences indicate that the VOG classified a 

participator in the normal range and the CBCL/TRF classified the same participator in the 

borderline or clinical range. 

The content validity of the VOG is acceptable and of the CBCL/TRF is sufficient. The 

applicability of both questionnaires should be called in question, since the questionnaires not 

give the same pictures in all cases concerning the type of psychopathology. The 

discriminative validity of the VOG-L and TRF is sufficient, of the VOG-O and CBCL is 

doubtful. A number of shortcomings of this research has possibly looked after that results and 

conclusions are not reliable. 
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Bijlage 1 Beschrijvende statistieken items VOG-O 

Tabel I. VOG-O   

Items Percentage 

beantwoord 

% score 

0 

 % score 1  % score 2 

Item 1 (N=60) 59.4 (N=50) 83.3 (N=8) 13.3 (N=2) 3.3 

Item 2  (N=60) 59.4 (N=19) 31.7 (N=30) 50.0 (N=11) 18.3 
Item 3 (N=60) 59.4 (N=19) 31.7 (N=27) 45.0 (N=14) 23.3 
Item 4 V (N=60) 59.4 (N=54) 90.0 (N=5) 8.3 (N=1) 1.7 
Item 5 (N=60) 59.4 (N=30) 50.0 (N=19) 31.7 (N=11) 18.3 

Item 6 (N=60) 59.4 (N=47) 78.3 (N=7) 11.7 (N=6) 10.0 
Item 7 (N=60) 59.4 (N=24) 40.0 (N=29) 48.3 (N=7) 11.7 
Item 8 (N=60) 59.4 (N=44) 73.3 (N=13) 21.7 (N=3) 5.0 
Item 9 (N=60) 59.4 (N=6) 10.0 (N=27) 45.0 (N=27) 45.0 
Item 10 (N=60) 59.4 (N=23) 38.3 (N=15) 25.0 (N=22) 36.7 

Item 11 (N=60) 59.4 (N=36) 60.0 (N=15) 25.0 (N=9) 15.0 

Item 12 (N=60) 59.4  (N=33) 55.0 (N=18) 30.0 (N=9) 15.0 

Item 13 V (N=60) 59.4 (N=48) 80.0 (N=4) 6.7 (N=8) 13.3 

Item 14 (N=60) 59.4 (N=34) 56.7 (N=19) 31.7 (N=7) 11.7  

Item 15 (N=60) 59.4 (N=59) 98.3 (N=1) 1.7 (N=) 

Item 16 (N=60) 59.4 (N=44) 73.3  (N=14) 23.3 (N=2) 3.3 

Item 17 (N=60) 59.4 (N=39) 65.0 (N=16) 26.7 (N=5) 8.3 

Item 18 (N=60) 59.4 (N=22) 36.7 (N=27) 45.0 (N=11) 18.3 

Item 19 (N=60) 59.4 (N=8) 13.3 (N=16) 15.8 (N=36) 60.0 

Item 20 (N=60) 59.4 (N=26) 43.3 (N=17) 28.3 (N=17) 28.3 

Item 21 (N=60) 59.4 (N=33) 55.0 (N=14) 23.3 (N=13) 21.7 

Item 22  (N=60) 59.4 (N=33) 55.0 (N=21) 35.0 (N=6) 10.0 

Item 23 (N=60) 59.4 (N=33)55.0  (N=18) 30.0 (N=9) 15.0 

Item 24 (N=60) 59.4 (N=37) 61.7  (N=18) 30.0 (N=5) 8.3 

Item 25 (N=60) 59.4 (N=27) 45.0 (N=15) 25.0 (N=18) 30.0 

Item 26 (N=60) 59.4 (N=35) 58.3 (N=14) 23.3 (N=11) 18.3 

Item 27 (N=60) 59.4 (N=48) 80.0 (N=7) 11.7 (N=5) 8.3 

Item 28 (N=60) 59.4 (N=31) 51.7 (N=19) 31.7 (N=10) 16.7 

Item 29 (N=60) 59.4 (N=32) 53.3 (N=20) 33.3 (N=8) 13.3 

Item 30 (N=60) 59.4 (N=46) 76.7 (N=12) 20.0 (N=2) 3.3 

Item 31 (N=60) 59.4 (N=25) 41.7 (N=25) 41.7 (N=10) 16.7 

Item 32 (N=60) 59.4 (N=52) 86.7 (N=7) 11.7 (N=1) 1.7 

Item 33 (N=60) 59.4 (N=32) 53.3 (N=18) 30.0 (N=10) 16.7 

Item 34 (N=60) 59.4 (N=12) 20.0 (N=19) 31.7 (N=29) 48.3 

Item 35 (N=60) 59.4 (N=13) 21.7 (N=24) 40.0 (N=23) 38.3 

Item 36 (N=60) 59.4 (N=59) 98.3 (N=1) 1.7 (N=) 

Item 37 (N=60) 59.4 (N=28) 46.7 (N=18) 30.0 (N=14) 23.3 

Item 38  (N=60) 59.4 (N=26) 43.3 (N=24) 40.0 (N=10) 16.7 

Item 39 (N=60) 59.4 (N=38) 63.3 (N=18) 30.0 (N=4) 6.7 

Item 40 (N=60) 59.4 (N=30) 50.0 (N=24) 40.0 (N=6) 10.0 

Item 41 (N=60) 59.4 (N=51) 85.0 (N=8) 13.3 (N=1) 1.7 

Item 42 (N=60) 59.4 (N=29) 48.3 (N=21) 35.0 (N=10) 16.7 

Item 43 N (N=60) 59.4 (N=60) 100 (N=) (N=) 

Item 44 (N=60) 59.4 (N=26) 43.3 (N=15) 25.0 (N=19) 31.7 
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Item 45 (N=60) 59.4 (N=46) 76.7 (N=13) 21.7 (N=1) 1.7 

Item 46 (N=60) 59.4 (N=48) 80.0 (N=9) 15.0 (N=3) 5.0 

Item 47 (N=60) 59.4 (N=32) 53.3 (N=16) 26.7 (N=12) 20.0 

Item 48 (N=60) 59.4 (N=41) 68.3 (N=14) 23.3 (N=5) 8.3 

Item 49 (N=60) 59.4 (N=27) 45.0  (N=21) 35.0 (N=12) 20.0 

Item 50 (N=60) 59.4 (N=19) 31.7 (N=24) 40.0 (N=17) 28.3 

Item 51 (N=60) 59.4 (N=40) 66.7 (N=12) 20.0 (N=8) 13.3 

Item 52 M (N=60) 59.4 (N=56) 93.3 (N=3) 5.0 (N=1) 1.7 

Item 53 (N=60) 59.4 (N=24) 40.0 (N=20) 33.3 (N=16) 26.7 

Item 54 (N=60) 59.4 (N=44) 73.3 (N=13) 21.7 (N=3) 5.0 

Item 55 (N=60) 59.4 (N=8) 13.3 (N=21) 35.0 (N=31) 51.7 

Item 56 (N=60) 59.4 (N=28) 46.7 (N=18) 30.0 (N=14) 23.3 

Item 57 (N=60) 59.4 (N=18) 30.0 (N=20) 33.3 (N=22) 36.7 

Item 58 (N=60) 59.4 (N=33) 55.0 (N=11) 18.3 (N=16) 26.7 

Item 59 (N=60) 59.4 (N=58) 96.7 (N=2) 3.3 (N=) 

Item 60 (N=60) 59.4 (N=24) 40.0 (N=10) 16.7 (N=26) 43.3 

Item 61 (N=60) 59.4 (N=40) 66.7 (N=16) 26.7 (N=4) 6.7 

Item 62 V (N=60) 59.4 (N=45) 75.0 (N=11) 18.3 (N=4) 6.7 

Item 63 (N=60) 59.4 (N=43) 71.7 (N=12) 20.0 (N=5) 8.3 

Item 64 (N=60) 59.4 (N=29) 48.3 (N=21) 35.0 (N=10) 16.7 

Item 65 (N=60) 59.4 (N=46) 76.7 (N=9) 15.0 (N=5) 8.3 

Item 66 (N=60) 59.4 (N=28) 46.7  (N=21) 35.0 (N=11) 18.3 

Item 67 (N=60) 59.4 (N=31) 51.7 (N=22) 36.7 (N=7) 11.7 

Item 68 (N=60) 59.4 (N=34) 56.7 (N=15) 25.0 (N=11) 18.3 

Item 69 (N=60) 59.4 (N=56) 93.3 (N=3) 5.0 (N=1) 1.7 

Item 70 (N=60) 59.4 (N=53) 88.3  (N=4) 6.7 (N=3) 5.0 

Item 71 V (N=60) 59.4 (N=51) 85.0 (N=5) 8.3 (N=4) 6.7 

Item 72 (N=60) 59.4 (N=37) 61.7 (N=14) 23.3 (N=9) 15.0 

Item 73 N (N=60) 59.4 (N=57) 95.0 (N=3) 5.0 (N=) 

Item 74 (N=60) 59.4 (N=23) 38.3 (N=28) 46.7 (N=9) 15.0 

Item 75 (N=60) 59.4 (N=43) 71.7 (N=14) 23.3 (N=3) 5.0 

Item 76 (N=60) 59.4 (N=44) 73.3 (N=11) 18.3 (N=5) 8.3 

Item 77 V (N=60) 58.4 (N=56) 93.3 (N=4) 6.7 (N=) 

Item 78 M (N=60) 59.4 (N=45) 75.0 (N=10) 16.7 (N=5) 8.3 

Item 79 (N=60) 59.4 (N=57) 95.0 (N=3) 5.0  (N=) 

Item 80 N, V (N=60) 59.4 (N=60) 100 (N=) (N=) 

Item 81 V (N=60) 59.4 (N=54) 90.0 (N=4) 6.7 (N=2) 3.3  

Item 82 V (N=60) 59.4 (N=53) 88.3 (N=4) 6.7 (N=3) 5.0 

Item 83 V (N=60) 59.4 (N=60) 100 (N=) (N=) 

Item 84 V (N=60) 59.4 (N=49) 81.7 (N=10) 16.7 (N=1) 1.7 

Item 85  (N=60) 59.4 (N=43) 71.7 (N=13) 21.7 (N=4) 6.7 

Item 86 (N=60) 59.4 (N=23) 38.3 (N=28) 46.7 (N=9) 15.0 

Item 87 (N=60) 59.4 (N=44) 73.3 (N=12) 20.0 (N=4) 6.7 

Item 88 (N=60) 59.4 (N=21) 35.0 (N=27) 45.0 (N=12) 20.0 

Item 89 (N=60) 59.4 (N=33) 55.0 (N=21) 35.0 (N=6) 10.0 

Item 90 (N=60) 59.4 (N=30) 50.0 (N=11) 18.3 (N=19) 31.7 

Item 91 (N=60) 59.4 (N=34) 56.7 (N=12) 20.0 (N=14) 23.3 
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Item 92 (N=60) 59.4 (N=54) 90.0 (N=4) 6.7 (N=2) 3.3 

Item 93 (N=60) 59.4 (N=51) 85.0 (N=7) 11.7 (N=2) 3.3 

Item 94 (N=60) 59.4 (N=48) 80.0 (N=10) 16.7 (N=2) 3.3 

Item 95 V (N=60) 59.4 (N=53) 88.3 (N=6) 10.0 (N=1) 1.7 

Item 96 (N=60) 59.4 (N=39) 65.0 (N=12) 20.0 (N=9) 15.0 

Item 97 (N=15) 14.9 (N=) (N=4) 26.7 (N=11) 73.3 

Item 98 (N=6) 5.9 (N=)  (N=2) 33.3 (N=4) 66.7 

Item 99 (N=3) 3.0 (N=) (N=1) 33.3 (N=2) 66.7 

N betekent niet van toepassing 

V betekent verbale items 

M betekent moeilijk in te vullen 
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Bijlage 2 Beschrijvende statistieken items VOG-L 

Tabel II. VOG-L   

Items Percentage 

beantwoord 

%score 0  % score 1  % score 2 

Item 1 (N=88) 87.1 (N=53) 60.2 (N=28) 31.8 (N=7) 8.0 

Item 2  (N=88) 87.1 (N=40) 45.5 (N=41) 46.6  (N=7) 8.0 

Item 3 (N=88) 87.1 (N=29) 33.0 (N=37) 42.0 (N=22) 25.0 

Item 4 V (N=88) 87.1 (N=85) 96.6 (N=1) 1.1 (N=2) 2.3 

Item 5 (N=88) 87.1 (N=52) 59.1 (N=18) 20.5 (N=18) 20.5 

Item 6 (N=88) 87.1 (N=69) 78.4 (N=13) 14.8 (N=6) 6.8 

Item 7 (N=88) 87.1 (N=30) 34.1 (N=38) 43.2 (N=20) 22.7 

Item 8 (N=88) 87.1 (N=70) 79.5 (N=14) 15.9 (N=4) 4.5 

Item 9 (N=88) 87.1 (N=14) 15.9 (N=39) 44.3 (N=35) 39.8 

Item 10 (N=88) 87.1 (N=41) 46.6 (N=17) 19.3 (N=30) 34.1 

Item 11 (N=88) 87.1  (N=55) 62.5 (N=24) 27.3 (N=9) 10.2 

Item 12 (N=88) 87.1 (N=55) 62.5 (N=18) 20.5 (N=15) 17.0 

Item 13 V (N=88) 87.1 (N=79) 89.8 (N=4) 4.5 (N=5) 5.7 

Item 14 (N=88) 87.1 (N=51) 58.0 (N=24) 27.3 (N=13) 14.8 

Item 15 (N=88) 87.1 (N=86) 97.7 (N=) (N=2) 2.3 

Item 16 (N=88) 87.1 (N=67) 76.1 (N=15)  (N=6) 6.8 

Item 17 (N=88) 87.1 (N=71) 80.7 (N=14) 15.9 (N=3) 3.4 

Item 18 (N=88) 87.1 (N=44) 50.0 (N=28) 31.8 (N=16) 18.2 

Item 19 (N=88) 87.1 (N=10) 11.4 (N=31) 35.2 (N=47) 53.4 

Item 20 (N=88) 87.1 (N=38) 43.2 (N=27) 30.7 (N=23) 26.1 

Item 21 (N=88) 87.1 (N=58) 65.9 (N=15) 17.0 (N=15) 17.0 

Item 22  (N=88) 87.1  (N=60) 68.2 (N=24) 27.3 (N=4) 4.5 

Item 23 (N=88) 87.1 (N=52) 59.1 (N=29) 33.0 (N=7) 8.0 

Item 24 (N=88) 87.1 (N=39) 44.3 (N=30) 34.1 (N=19) 21.6 

Item 25 (N=88) 87.1 (N=50) 56.8 (N=17) 19.3 (N=21) 23.9 

Item 26 (N=88) 87.1  (N=43) 48.9 (N=25) 28.4 (N=20) 22.7 

Item 27 (N=88) 87.1 (N=69) 78.4 (N=9) 10.2 (N=10) 11.4 

Item 28 (N=88) 87.1 (N=59) 67.0 (N=17) 19.3 (N=12) 13.6 

Item 29 (N=88) 87.1 (N=70) 79.5 (N=11) 12.5 (N=7) 8.0 

Item 30 (N=88) 87.1 (N=55) 62.5 (N=17) 19.3 (N=16) 18.2 

Item 31 (N=88) 87.1 (N=81) 92.0 (N=6) 6.8 (N=1) 1.1 

Item 32 (N=88) 87.1 (N=67) 76.1 (N=13) 14.8 (N=8) 9.1 

Item 33 (N=88) 87.1  (N=18) 20.5 (N=20) 22.7 (N=50) 56.8 

Item 34 (N=88) 87.1 (N=26) 29.5 (N=31) 35.2 (N=31) 35.2 

Item 35 (N=88) 87.1 (N=85) 96.6 (N=3) 3.4 (N=) 

Item 36 (N=88) 87.1 (N=57) 64.8 (N=18) 20.5 (N=13) 14.8 

Item 37 (N=88) 87.1 (N=42) 47.7 (N=34) 38.6 (N=12) 13.6 

Item 38  (N=88) 87.1 (N=44) 50.0 (N=32) 36.4 (N=12) 13.6 

Item 39 (N=88) 87.1 (N=58) 65.9 (N=19) 21.6 (N=11) 12.5 

Item 40 (N=88) 87.1 (N=67) 76.1 (N=10) 11.4 (N=11) 12.5 

Item 41 (N=88) 87.1 (N=33) 37.5 (N=37) 42.0 (N=18) 20.5 

Item 42 N (N=88) 87.1 (N=88) 100 (N=) (N=) 

Item 43 (N=88) 87.1 (N=50) 56.8 (N=12) 13.6 (N=26) 29.5 

Item 44 (N=88) 87.1 (N=66) 75.0 (N=13) 14.8 (N=9) 10.2 

Item 45 (N=88) 87.1 (N=70) 79.5 (N=12) 13.6 (N=6) 6.8 

Item 46 (N=88) 87.1 (N=46) 52.3 (N=30) 34.1 (N=12) 13.6 

Item 47 (N=88) 87.1 (N=47) 53.4 (N=29) 33.0 (N=12) 13.6 

Item 48 (N=88) 87.1  (N=32) 36.4 (N=33) 37.5 (N=23) 26.1 

Item 49 (N=88) 87.1 (N=37) 42.0 (N=29) 33.0 (N=22) 25.0 

Item 50 (N=88) 87.1 (N=53) 60.2 (N=25) 28.4 (N=10) 11.4  
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Item 51 (N=88) 87.1 (N=83) 94.3 (N=3) 3.4 (N=2) 2.3  

Item 52 (N=88) 87.1 (N=40) 45.5 (N=33) 37.5 (N=15)  14.9 

Item 53 (N=88) 87.1 (N=60) 68.2 (N=17) 19.3 (N=11) 12.5 

Item 54 (N=88) 87.1 (N=23) 26.1 (N=35) 39.8 (N=30) 34.1 

Item 55 (N=88) 87.1 (N=57) 64.8 (N=15) 17.0 (N=16) 18.2 

Item 56 (N=88) 87.1 (N=30) 34.1 (N=35) 39.8 (N=23) 26.1 

Item 57 (N=88) 87.1 (N=56) 63.6 (N=21) 23.9 (N=11)  12.5 

Item 58 (N=88) 87.1 (N=83) 94.3 (N=4) 4.5 (N=1) 1.1 

Item 59 (N=88) 87.1 (N=35) 39.8 (N=20) 22.7 (N=33) 37.5 

Item 60 (N=88) 87.1 (N=45) 51.1 (N=36) 40.9 (N=7) 8.0 

Item 61 V (N=88) 87.1 (N=59) 67.0 (N=11) 12.5 (N=18) 20.5 

Item 62 V (N=88) 87.1 (N=56) 63.6 (N=16) 18.2 (N=16) 18.2 

Item 63 (N=88) 87.1 (N=43) 48.9 (N=24) 27.3 (N=21) 23.9 

Item 64 (N=88) 87.1 (N=57) 64.8 (N=17) 19.3 (N=14) 15.9 

Item 65 (N=88) 87.1 (N=41) 46.6 (N=25) 28.4 (N=22) 25.0 

Item 66 (N=88) 87.1 (N=59) 67.0 (N=21) 23.9 (N=8) 9.1 

Item 67 (N=88) 87.1 (N=75) 85.2 (N=10) 11.4 (N=3) 3.4 

Item 68 V (N=88) 87.1 (N=64) 72.7 (N=18) 20.5 (N=6) 6.8 

Item 69 (N=88) 87.1 (N=72) 81.8 (N=11) 12.5 (N=5) 5.7 

Item 70 N (N=88) 87.1 (N=84) 95.5 (N=3) 3.1 (N=1) 1.1 

Item 71 (N=88) 87.1 (N=42) 47.7 (N=34) 38.6 (N=12) 13.6 

Item 72 (N=88) 87.1 (N=58) 65.9 (N=25) 28.4 (N=5) 5.7 

Item 73 (N=88) 87.1 (N=76) 86.4 (N=12) 13.6 (N=) 

Item 74 V (N=88) 87.1 (N=87) 98.9 (N=) (N=1) 1.1 

Item 75 M (N=88) 87.1 (N=73) 83.0 (N=13) 14.8 (N=2) 2.3 

Item 76 (N=88) 87.1 (N=84) 95.5 (N=2) 2.3 (N=2) 2.3 

Item 77 N, V (N=88) 87.1 (N=88) 100 (N=) (N=) 

Item 78 V (N=88) 87.1 (N=77) 87.5 (N=8) 9.1 (N=3) 3.4 

Item 79 V (N=88) 87.1 (N=75) 85.2 (N=8) 9.1 (N=5) 5.7 

Item 80 V (N=88) 87.1 (N=87) 98.9 (N=1) 1.1 (N=) 

Item 81 V (N=88) 87.1 (N=81) 92.0 (N=3) 3.4 (N=4) 4.5 

Item 82 (N=88) 87.1 (N=41) 46.6 (N=32) 36.4 (N=15) 17.0 

Item 83 (N=88) 87.1 (N=50) 56.8 (N=25) 28.4 (N=13) 14.8 

Item 84 (N=88) 87.1 (N=55) 62.5 (N=24) 27.3 (N=9) 10.2 

Item 85  (N=88) 87.1 (N=45) 51.1 (N=31) 35.2 (N=12) 13.6 

Item 86 (N=88) 87.1 (N=53) 60.2 (N=26) 29.5 (N=9) 10.2 

Item 87 (N=88) 87.1 (N=63) 71.6 (N=16) 18.2 (N=9) 10.2 

Item 88 (N=88) 87.1 (N=33) 37.5 (N=27) 30.7 (N=28) 31.8 

Item 89 (N=88) 87.1 (N=41) 46.6 (N=33) 37.5 (N=14) 15.9 

Item 90 (N=88) 87.1 (N=80) 90.9 (N=5) 5.7 (N=3) 3.4 

Item 91 (N=88) 87.1 (N=68) 77.3 (N=15) 17.0 (N=5) 5.7 

Item 92 (N=88) 87.1 (N=51) 58.0 (N=26) 29.5 (N=11) 12.5 

Item 93 V (N=88) 87.1 (N=65) 73.9 (N=17) 19.3 (N=6) 6.8 

Item 94 (N=88) 87.1 (N=45) 51.1 (N=21) 23.9 (N=22) 25.0 

Item 95 (N=12) 11.9 (N=) (N=6) 50.0 (N=6) 50.0 

Item 96 (N=3) 3.0 (N=) (N=1) 33.3 (N=2) 66.7 

Item 97 (N=2) 2.0 (N=) (N=) (N=2) 100 

N betekent niet van toepassing 

V betekent verbale items 

M betekent moeilijk in te vullen 
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Bijlage 3 Beschrijvende statistieken items CBCL 

Tabel III. CBCL   
Items Percentage 

beantwoord 

%score 0  % score 1  % score 2 

Item 1 M (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=2) 7.7 (N=1) 3.8 

Item 2  (N=26) 25.7 (N=1) 3.8 (N=2) 7.7 (N=23) 88.5 

Item 3 (N=26) 25.7 (N=9) 34.6 (N=13) 50.0 (N=4) 15.4 

Item 4 (N=26) 25.7 (N=10) 38.5 (N=9) 34.6 (N=7) 26.9 

Item 5 (N=26) 25.7 (N=4) 15.4 (N=11) 42.3 (N=11) 42.3 

Item 6 (N=26) 25.7 (N=5) 19.2 (N=12) 46.2 (N=9) 34.6 

Item 7 (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=5) 19.2 (N=1) 3.8 

Item 8 (N=26) 25.7 (N=6) 23.1 (N=12) 46.2 (N=8) 30.8 

Item 9 (N=26) 25.7 (N=10) 38.5 (N=8) 30.8 (N=8) 30.8 

Item 10 (N=26) 25.7 (N=14) 53.8 (N=3) 11.5 (N=9) 34.6 

Item 11 (N=26) 25.7 (N=11) 42.3 (N=11) 42.3 (N=4) 15.4 

Item 12 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=3) 11.5 (N=2) 7.7 

Item 13 (N=26) 25.7 (N=17) 65.4 (N=8) 30.8 (N=1) 3.8 

Item 14 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=3) 11.5 (N=) 

Item 15 (N=26) 25.7 (N=11) 42.3 (N=9) 34.6 (N=6) 23.1 

Item 16 (N=26) 25.7 (N=9) 34.6 (N=12) 46.2 (N=5) 19.2 

Item 17 (N=26) 25.7 (N=15) 57.7 (N=8) 30.8 (N=3) 11.5 

Item 18 (N=26) 25.7 (N=17) 65.4 (N=6) 23.1 (N=3) 11.5 

Item 19 (N=26) 25.7 (N=19) 73.1 (N=6) 23.1 (N=1) 3.8 

Item 20 (N=26) 25.7 (N=7) 26.9 (N=16) 61.5 (N=3) 11.5 

Item 21 (N=26) 25.7 (N=9) 34.6 (N=14) 53.8 (N=3) 11.5 

Item 22  (N=26) 25.7 (N=18) 69.2 (N=5) 19.2 (N=3) 11.5 

Item 23 V (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=3) 11.5 (N=10) 38.5 

Item 24 (N=26) 25.7 (N=19) 73.1 (N=5) 19.2 (N=2) 7.7 

Item 25 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=5) 19.2 (N=) 

Item 26 (N=26) 25.7 (N=25) 96.2 (N=1) 3.8 (N=) 

Item 27 (N=26) 25.7 (N=15) 57.7 (N=7) 26.9 (N=4) 15.4 

Item 28 (N=26) 25.7 (N=24) 92.3 (N=2) 7.7 (N=) 

Item 29 (N=26) 25.7 (N=15) 57.7 (N=8) 30.8 (N=3) 11.5 

Item 30 (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=6) 23.1 (N=) 

Item 31 (N=26) 25.7 (N=12) 46.2 (N=10) 38.5 (N=4 ) 15.4 

Item 32 (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=8) 30.8 (N=5) 19.2 

Item 33 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=2) 7.7 (N=1) 3.8 

Item 34 (N=26) 25.7 (N=17) 65.4 (N=6) 23.1 (N=3) 11.5 

Item 35 (N=26) 25.7 (N=26) 100 (N=) (N=) 

Item 36 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=5) 19.2 (N=) 

Item 37 (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=6) 23.1 (N=) 

Item 38  (N=26) 25.7 (N=12) 46.2 (N=11) 42.3 (N=3) 11.5 

Item 39 M (N=26) 25.7 (N=22) 84.6 (N=4) 15.4 (N=) 

Item 40 (N=26) 25.7 (N=15) 57.7 (N=10) 38.5 (N=1) 3.8 

Item 41 (N=26) 25.7 (N=24) 92.3 (N=2) 7.7 (N=) 

Item 42 (N=26) 25.7 (N=12) 46.2 (N=14) 53.8 (N=) 

Item 43 (N=26) 25.7 (N=24) 92.3 (N=2) 7.7 (N=) 

Item 44 (N=26) 25.7 (N=10) 38.5 (N=10) 38.5 (N=6) 23.1 

Item 45 M (N=26) 25.7 (N=24) 92.3 (N=1) 3.8 (N=1) 3.8 

Item 46 (N=26) 25.7 (N=19) 73.1 (N=4) 15.4 (N=3) 11.5 

Item 47 (N=26) 25.7 (N=18) 69.2 (N=7) 26.9 (N=1) 3.8 

Item 48 (N=26) 25.7 (N=22) 84.6 (N=3) 11.5 (N=1) 3.8 

Item 49 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=3) 11.5 (N=) 

Item 50 (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=9) 34.6 (N=4) 15.4 

Item 51 (N=26) 25.7 (N=19) 73.1 (N=6) 23.1 (N=1) 3.8 
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Item 52 M (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=3) 11.5 (N=2) 7.7 

Item 53 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=3) 11.5 (N=) 

Item 54 (N=26) 25.7 (N=17) 65.4 (N=8) 30.8 (N=1) 3.8 

Item 55 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=3) 11.5 (N=) 

Item 56 (N=26) 25.7 (N=8) 30.8 (N=12) 46.2 (N=6) 23.1 

Item 57 M (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=3) 11.5 (N=2) 7.7 

Item 58 (N=26) 25.7 (N=8) 30.8 (N=14) 53.8 (N=4) 15.4 

Item 59 (N=26) 25.7 (N=7) 26.9 (N=10) 38.5 (N=9) 34.6 

Item 60 M (N=26) 25.7 (N=22) 84.6 (N=4) 15.4 (N=) 

Item 61 (N=26) 25.7 (N=20) 76.6 (N=6) 23.1 (N=) 

Item 62 (N=26) 25.7 (N=15) 57.7 (N=11) 42.3 (N=) 

Item 63 (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=3) 11.5 (N=3) 11.5 

Item 64 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=3) 11.5 (N=2) 7.7 

Item 65 (N=26) 25.7 (N=16) 61.5 (N=4) 15.4 (N=6) 5.9 

Item 66 (N=26) 25.7 (N=14) 53.8 (N=10) 38.5 (N=2) 7.7 

Item 67 (N=26) 25.7 (N=22) 84.6 (N=3) 11.5 (N=1) 3.8 

Item 68 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=2) 7.7 (N=1) 3.8 

Item 69 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=4) 15.4 (N=1) 3.8 

Item 70 (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=5) 19.2 (N=1) 3.8 

Item 71 (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=12) 46.2 (N=1) 3.8 

Item 72 (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=8) 30.8 (N=5) 19.2 

Item 73 (N=26) 25.7 (N=19) 73.1 (N=4) 15.4 (N=3) 11.5 

Item 74 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=1) 3.8 (N=4) 15.4 

Item 75 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=3) 11.5 (N=2) 7.7 

Item 76 V (N=26) 25.7 (N=1) 3.8 (N=2) 7.7 (N=23) 88.5 

Item 77 (N=26) 25.7 (N=10) 38.5 (N=12) 46.2 (N=4) 15.4 

Item 78 M (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=5) 19.2 (N=1) 3.8 

Item 79 (N=26) 25.7 (N=14) 53.8 (N=9) 34.6 (N=3) 11.5 

Item 80 (N=26) 25.7 (N=15) 57.7 (N=5) 19.2 (N=6) 23.1 

Item 81 (N=26) 25.7 (N=11) 42.3 (N=14) 53.8 (N=1) 3.8  

Item 82 (N=26) 25.7 (N=14) 53.8 (N=9) 34.6 (N=3) 11.5 

Item 83 V (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=3) 11.5 (N=) 

Item 84 V (N=26) 25.7 (N=25) 96.2 (N=1) 3.8 (N=) 

Item 85  (N=26) 25.7 (N=14) 53.8 (N=7) 26.9  (N=5) 19.2 

Item 86 (N=26) 25.7 (N=24) 92.3 (N=2) 7.7 (N=) 

Item 87 (N=26) 25.7 (N=20) 76.9 (N=5) 19.2 (N=1) 3.8 

Item 88 (N=26) 25.7  (N=10) 38.5 (N=12) 46.2 (N=4) 15.4 

Item 89 (N=26) 25.7 (N=21) 80.8 (N=3) 11.5 (N=2) 7.7 

Item 90 (N=26) 25.7 (N=23) 88.5 (N=3) 11.5 (N=) 

Item 91 (N=26) 25.7 (N=17) 65.4 (N=6) 23.1 (N=3) 11.5 

Item 92 (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=11) 42.3 (N=2) 7.7 

Item 93 M (N=26) 25.7 (N=24) 92.3 (N=) (N=2) 7.7 

Item 94 (N=26) 25.7 (N=9) 34.6 (N=12) 46.2 (N=5) 19.2 

Item 95 (N=26) 25.7 (N=13) 50.0 (N=10) 38.5 (N=3) 11.5 

Item 96 (N=26) 25.7 (N=10) 38.5 (N=11) 42.3 (N=5) 19.2 

Item 97 V (N=26) 25.7 (N=16) 61.5 (N=10) 38.5 (N=) 

Item 98 (N=26) 25.7 (N=10) 38.5 (N=14) 53.8 (N=2) 7.7 

Item 99 M (N=26) 25.7 (N=25) 96.2 (N=1) 3.8 (N=) 

Item 100.1 (N=5) 5.0 (N=) (N=1) 20.0 (N=4) 80.0 

Item 100.2 (N=4) 4.0 (N=) (N=1) 25.0 (N=3) 75.0 

Item 100.3 (N=3) 3.0 (N=) (N=1) 33.3 (N=2) 66.7 

N betekent niet van toepassing 

V betekent verbale items 

M betekent moeilijk in te vullen 
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Bijlage 4 Beschrijvende statistieken items TRF 

Tabel IIII. TRF   
Items Percentage 

beantwoord 

%score 0  % score 1  % score 2 

Item 1 M (N=38) 37.6 (N=34) 89.5 (N=3) 7.9 (N=1) 2.6 

Item 2  (N=38) 37.6 (N=7) 18.4 (N=5) 13.2 (N=26) 68.4 

Item 3 (N=38) 37.6 (N=9) 23.7 (N=22) 57.9 (N=7) 18.4 
Item 4 (N=38) 37.6 (N=15) 39.5 (N=18) 47.4 (N=5) 13.2 
Item 5 (N=38) 37.6 (N=2) 5.3 (N=17) 44.7 (N=19) 50.0 
Item 6 (N=38) 37.6 (N=9) 23.7 N=16) 42.1 (N=13) 34.2 
Item 7 (N=38) 37.6 (N=23) 60.5 (N=12) 31.6 (N=3) 7.9 
Item 8 (N=38) 37.6 (N=18) 47.4 (N=10) 26.3 (N=10) 26.3 
Item 9 (N=38) 37.6 (N=18) 47.4 (N=7) 18.4 (N=13) 34.2 
Item 10 (N=38) 37.6 (N=17) 44.7 (N=15) 39.5 (N=6) 15.8 
Item 11 (N=38) 37.6 (N=15) 39.5 (N=18) 47.4 (N=5) 13.2 
Item 12 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=11) 28.9 (N=2) 5.3 
Item 13 (N=38) 37.6 (N=30) 78.9 (N=7) 18.4 (N=1) 2.6 
Item 14 (N=38) 37.6 (N=36) 94.7 (N=1) 2.6 (N=1) 2.6 
Item 15 (N=38) 37.6 (N=12) 31.6 (N=17) 44.7 (N=9) 23.7 
Item 16 (N=38) 37.6 (N=18) 47.4 (N=10) 26.3 (N=10) 26.3 
Item 17 (N=38) 37.6 (N=27) 71.1 (N=6) 15.8 (N=5) 13.2 
Item 18 (N=38) 37.6 (N=26) 68.4 (N=8) 21.1 (N=4) 10.5 
Item 19 (N=38) 37.6 (N=17) 44.7 (N=12) 31.6 (N=9) 23.7 
Item 20 (N=38) 37.6 (N=19) 50.0 (N=14) 36.8 (N=5) 13.2 
Item 21 (N=38) 37.6 (N=13) 34.2 (N=16) 42.1 (N=9) 23.7 
Item 22  (N=38) 37.6 (N=26) 68.4 (N=10) 26.3 (N=2) 5.3 
Item 23 V (N=38) 37.6 (N=16) 42.1 (N=10) 26.3 (N=12) 31.6 
Item 24 (N=38) 37.6 (N=3) 7.9 (N=21) 55.3 (N=14) 36.8 
Item 25 (N=38) 37.6 (N=28) 73.7 (N=8) 21.1 (N=2) 5.3 
Item 26 (N=38) 37.6 (N=27) 71.1 (N=9) 23.7 (N=2) 5.3 
Item 27 (N=38) 37.6 (N=13) 34.2 (N=17) 44.7 (N=8) 21.1 
Item 28 (N=38) 37.6 (N=21) 55.3 (N=13) 34.2 (N=4) 10.5 
Item 29 (N=38) 37.6 (N=13) 34.2 (N=14) 36.8 (N=11) 28.9 
Item 30 (N=38) 37.6 (N=18) 47.4 (N=15) 39.5 (N=5) 13.2 
Item 31 (N=38) 37.6 (N=22) 57.9 (N=6) 15.8 (N=10) 26.3 
Item 32 (N=38) 37.6 (N=27) 71.1 (N=5) 13.2 (N=6) 15.8 
Item 33 (N=38) 37.6 (N=32) 84.2 (N=5) 13.2 (N=1) 2.6 
Item 34 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=10) 26.3 (N=3) 7.9 
Item 35 (N=38) 37.6 (N=33) 86.8 (N=4) 10.5 (N=1) 2.6 
Item 36 (N=38) 37.6 (N=23) 60.5 (N=10) 26.3 (N=5) 13.2 
Item 37 (N=38) 37.6 (N=31) 81.6 (N=6) 15.8 (N=1) 2.6 
Item 38  (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=6) 15.8 (N=7) 18.4 
Item 39 M (N=38) 37.6 (N=37) 97.4 (N=) (N=1) 2.6 
Item 40 (N=38) 37.6 (N=23) 60.5 (N=13) 34.2 (N=2) 5.3 
Item 41 (N=38) 37.6 (N=34) 89.5 (N=2) 5.3 (N=2) 5.3 
Item 42 (N=38) 37.6 (N=26) 68.4 (N=8) 21.1 (N=4) 10.5 
Item 43 (N=38) 37.6 (N=23) 60.5 (N=14) 36.8 (N=1) 2.6 
Item 44 (N=38) 37.6 (N=21) 55.3 (N=11) 28.9 (N=6) 15.8 
Item 45 M (N=38) 37.6 (N=38) 100 (N=) (N=) 
Item 46 (N=38) 37.6 (N=29) 76.3 (N=4) 10.5 (N=5) 13.2 
Item 47 (N=38) 37.6 (N=20) 52.6 (N=12) 31.6 (N=6) 15.8 
Item 48 (N=38) 37.6 (N=17) 44.7 (N=13) 34.2 (N=8) 21.1 
Item 49 (N=38) 37.6 (N=36) 94.7 (N=2) 5.3 (N=) 
Item 50 (N=38) 37.6 (N=20) 52.6 (N=16) 42.1 (N=2) 5.3 
Item 51 (N=38) 37.6 (N=12) 31.6 (N=12) 31.6 (N=14) 36.8 
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Item 52 (N=38) 37.6 (N=34) 89.5 (N=3) 7.9 (N=1) 2.6 
Item 53 (N=38) 37.6 (N=28) 73.7 (N=7) 18.4 (N=3) 7.9 
Item 54 (N=38) 37.6 (N=26) 68.4 (N=5) 13.2 (N=7) 18.4 

Item 55 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=10) 26.3 (N=3) 7.9 
Item 56 (N=38) 37.6 (N=20) 52.6 (N=12) 31.6 (N=6) 15.8 
Item 57 M (N=38) 37.6 (N=34) 89.5 (N=1) 2.6 (N=3) 7.9 
Item 58 (N=38) 37.6 (N=13) 34.2 (N=16) 42.1 (N=9) 23.7 
Item 59 (N=38) 37.6 (N=11) 28.9 (N=15) 39.5 (N=12) 31.6 
Item 60 M (N=38) 37.6 (N=32) 84.2 (N=4) 10.5 (N=2) 5.3 
Item 61 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=10) 26.3 (N=3) 7.9 
Item 62 (N=38) 37.6 (N=28) 73.7 (N=8) 21.1 (N=2) 5.3 
Item 63 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=6) 15.8 (N=7) 18.4 
Item 64 (N=38) 37.6 (N=5) 13.2 (N=19) 50.0 (N=14) 36.8 
Item 65 V (N=38) 37.6 (N=37) 97.4 (N=) (N=1) 2.6 
Item 66 (N=38) 37.6 (N=22) 57.9 (N=10) 26.3 (N=6) 15.8 
Item 67 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=13) 34.2 (N=) 
Item 68 (N=38) 37.6 (N=34) 89.5 (N=3) 7.9 (N=1) 2.6 
Item 69 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=8) 21.1 (N=5) 13.2 
Item 70 (N=38) 37.6 (N=25) 65.8 (N=7) 18.4 (N=6) 15.8 
Item 71 (N=38) 37.6 (N=21) 55.3 (N=12) 31.6 (N=5) 13.2 
Item 72 (N=38) 37.6 (N=27) 71.1 (N=7) 18.4 (N=4) 10.5 
Item 73 (N=38) 37.6 (N=27) 71.1 (N=10)26.3 (N=1) 2.6 
Item 74 (N=38) 37.6 (N=32) 84.2 (N=5) 13.2 (N=1) 2.6 
Item 75 (N=38) 37.6 (N=23) 60.5 (N=9) 23.7 (N=6) 15.8 
Item 76 V (N=38) 37.6 (N=13) 34.2 (N=3) 7.9 (N=22) 57.9 
Item 77 (N=38) 37.6 (N=15) 39.5 (N=16) 42.1 (N=7) 18.4 
Item 78 M (N=38) 37.6 (N=35) 92.1 (N=3) 7.9 (N=) 
Item 79 (N=38) 37.6 (N=35) 92.1 (N=2) 5.3 (N=1) 2.6 
Item 80 (N=38) 37.6 (N=22) 57.9 (N=9) 23.7 (N=7) 18.4 
Item 81 (N=38) 37.6 (N=17) 44.7 (N=14) 36.8 (N=7) 18.4 
Item 82 (N=38) 37.6 (N=13) 34.2 (N=19) 50.0 (N=6) 15.8 
Item 83 V (N=38) 37.6 (N=27) 71.1 (N=11) 28.9 (N=) 
Item 84 (N=38) 37.6  (N=30) 78.9 (N=6) 15.8 (N=2) 5.3 
Item 85  (N=38) 37.6 (N=26) 68.4  (N=9) 23.7 (N=3) 7.9 

Item 86 (N=38) 37.6 (N=34) 89.5 (N=4) 10.5 (N=) 
Item 87 (N=38) 37.6 (N=30) 78.9 (N=7) 18.4 (N=1) 2.6 
Item 88 (N=38) 37.6 (N=11) 28.9 (N=24) 63.2 (N=3) 7.9 
Item 89 (N=38) 37.6 (N=24) 63.2 (N=9) 23.7 (N=5) 13.2 
Item 90 (N=38) 37.6 (N=23) 60.5 (N=13) 34.2 (N=2) 5.3 
Item 91 (N=38) 37.6 (N=21) 55.3 (N=12) 31.6 (N=5) 13.2 
Item 92 (N=38) 37.6 (N=20) 52.6 (N=14) 36.8 (N=4) 10.5 
Item 93 M (N=38) 37.6 (N=37) 97.4 (N=1) 2.6 (N=) 
Item 94 (N=38) 37.6 (N=32) 84.2 (N=6) 15.8 (N=) 
Item 95 (N=38) 37.6 (N=22) 57.9 (N=15) 39.5 (N=1) 2.6 
Item 96 (N=38) 37.6 (N=14) 36.8 (N=18) 47.4 (N=6) 15.8 
Item 97 V (N=38) 37.6 (N=29) 76.3 (N=7) 18.4 (N=2) 5.3 
Item 98 (N=38) 37.6 (N=24) 63.2 (N=7) 18.4 (N=7) 18.4 
Item 99 M (N=38) 37.6 (N=38) 100 (N=) (N=) 
Item 100.1 (N=5) 5.0 (N=) (N=1) 20.0 (N=4) 80.0 
Item 100.2 (N=1) 1.0 (N=) (N=) (N=1) 100 
Item 100.3 (N=) (N=) (N=) (N=) 

N betekent niet van toepassing 

V betekent verbale items 

M betekent moeilijk in te vullen 
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Bijlage 5 

Vragenlijst ontwikkeling en gedrag  

         in te vullen door ouders of verzorgers 
 

1) Lijkt gedeprimeerd, teneergeslagen of ongelukkig 

2) Vermijdt oogcontact. Kijkt je niet aan 

3) Afstandelijk; zit in zij/haar eigen wereld 

4) Grof. Vloekt op anderen 

5) Schikt voorwerpen in een baste volgorde of houdt vaste gang van zaken 

6) Bonst met zijn/haar hoofd 

7) Raakt te zeer opgewonden 

8) Bijt anderen 

9) Kan niet lang de aandacht bij dezelfde activiteiten houden; kan zich slecht 

concentreren 

10) Kauwt op voorwerpen of lichaamsdelen of stopt ze in de mond 

11) Huilt snel zonder reden of om kleine dingen 

12) Bedekt zijn/haar oren of is angstig of van streek wanneer hij/zij bepaalde geluiden 

hoort 

13) Haalt de betekenissen van persoonlijke voornaamwoorden door elkaar, zegt bijv. jij in 

plaats van ik 

14) Loopt opzettelijk weg 

15) Wanen; is overtuigd van iets dat onmogelijk waar kan zijn 

16) Is bang om alleen te zijn 

17) Toont geen genegenheid 

18) Reageert niet op gevoelens van anderen, reageert bijvoorbeeld niet als een 

groepsgenoot huilt. 

19) Snel afgeleid van zijn/haar taak, bijvoorbeeld door geluiden 

20) Wordt makkelijk beïnvloed door anderen 

21) Eet dingen die eigenlijk niet eetbaar zijn, bijv. zand, gras, zeep 

22) Te zeer overstuur wanneer hij/zij gescheiden wordt van een vertrouwd persoon 

23) Is bang voor bepaalde dingen of situaties, zoals voor het donker of insecten. 

24) Heeft grimassen of trekkingen in het gezicht 

25) Moet voorwerpen herhaaldelijk even aanraken, er tegenaan tikken of laten tollen 

26) Kieskeurige eter of wil alleen maar bepaalde dingen eten 

27) Stopt zich vol met eten. Zal alles doen om aan voedsel te komen, haalt bijvoorbeeld 

voedsel uit vuilnisbakken of steelt voedsel 

28) Raakt helemaal bezeten van een idee of activiteit 

29) Knarsetanden 

30) Heeft nachtmerries, schrikt plotseling wakker of slaapwandelt 

31) Heeft driftbuien, stampt bijvoorbeeld met de voeten of slaat met deuren 

32) Verstopt dingen 

33) Slaat of bijt zichzelf 

34) Neuriet, jammert, bromt, gilt of maakt andere geluiden die geen spraak zijn 

35) Ongeduldig 

36) Ongepaste seksuele activiteit met een ander 

37) Impulsief; handelt alvorens te denken 

38) Prikkelbaar 

39) Jaloers 

40) Schopt of slaat anderen 

41) Gebrek aan zelfvertrouwen; heeft een lage dunk van zichzelf 
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42) Lacht of giechelt zonder duidelijke reden 

43) Vuurtje stoken 

44) Vindt het prettig om een ongewoon voorwerp vast te houden of ermee te spelen, bijv 

een touwtje of twijgjes; is overdreven gefascineerd door iets, bijv water 

45) Gebrek aan eetlust of verminderde eetlust 

46) Speelt met geslachtsdelen (masturbeert) in het openbaar of ontbloot deze 

47) Verandert snel van stemming zonder duidelijke reden 

48) Beweegt zich langzaam, te weinig actief of doet weinig: zit bijv. alleen maar naar 

anderen te kijken 

49) Luidruchtig of onstuimig 

50) Overactief, rusteloos of kan niet stilzitten 

51) Overdreven aanhankelijk 

52) Hyperventileert, geeft over, heeft hoofdpijnen of klaagt erover zich ziek te voelen 

zonder duidelijke lichamelijke oorzaak 

53) Vraagt te veel aandacht 

54) Is overdreven bezig met kijken naar, luisteren naar of uit elkaar halen van dingen, 

bijvoorbeeld de grasmaaier of stofzuiger 

55) Te weinig gevoel voor gevaar 

56) Is het liefst in gezelschap van volwassenen of jongere kinderen. Gaat niet om met 

zijn/haar leeftijdsgenoten 

57) Doet het liefst dingen in zijn of haar eentje. Is een beetje een eenling 

58) Wordt in beslag genomen door slechts één of twee bepaalde interesses 

59) Weigert om naar school, kinderdagverblijf, activiteitencentrum of werkplaats te gaan 

60) Herhaalde bewegingen van handen, lichaam, hoofd of gezicht. bijv fladderen met de 

handen of schommelen 

61) Verzet zich tegen knuffelen, aanraken of vasthouden 

62) Herhaalt wat anderen zeggen als een echo 

63) Herhaalt telkens hetzelfde woord of dezelfde zin 

64) Ruikt, proeft of likt aan voorwerpen 

65) Krabt of pulkt aan zijn/haar huid 

66) Schreeuwt of gilt veel 

67) Slaap te weinig. Verstoorde slaap 

68) Staart naar lampen of draaiende voorwerpen 

69) Slaapt te veel 

70) Poept buiten het toilet hoewel hij/zij zindelijk is. Smeert of speelt met de ontlasting 

71) Praat op fluistertoon, met hoge stem of andere ongebruikelijke toon of ritme 

72) Schakelt lichten aan en uit, giet water steeds over of soortgelijke herhaalde activiteiten 

73) Steelt 

74) Koppig, ongehoorzaam of werkt niet mee 

75) Verlegen 

76) Trekt kleren uit of gooit kleren weg 

77) Zegt dat hij/zij dingen waar hij/zij niet toe in staat is 

78) Staat te dicht bij anderen 

79) Ziet of hoort dingen die er niet zijn. Hallucinaties 

80) Praat erover dat hij/zij zichzelf zou willen doden 

81) Praat te veel of te snel 

82) Praat in zichzelf of tegen denkbeeldige mensen of voorwerpen 

83) Liegt 

84) Onsamenhangende gedachten. Verschillende begrippen worden door elkaar gehaald 

zodat de betekenis moeilijk te achterhalen is 



 36 

85) Gespannen, ongerust of bezorgd 

86) Gooit met voorwerpen of maakt ze stuk 

87) Probeert anderen te manipuleren of uit te dagen 

88) Reageert te weinig op pijn 

89) Is blij of opgetogen zonder dat dit met de werkelijkheid in overeenstemming is 

90) Ongewone lichaamsbewegingen, houding of manier van lopen 

91) Raakt overstuur en van streek bij kleine veranderingen in de gebruikelijke gang van 

zaken of omgeving 

92) Plast buiten het toilet hoewel hij/zij zindelijk is 

93) Erg bazig 

94) Zwerft doelloos rond 

95) Zeurt of klaagt veel 

96) Hebt u over het algemeen het gevoel dat dit kind problemen met gevoelens of gedrag 

naast problemen met de ontwikkeling? 

97) extra gedrag 

98) extra gedrag 

99) extra gedrag 
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Bijlage 6 

Vragenlijst ontwikkeling en gedrag  

in te vullen door leerkrachten of begeleiders dagbesteding 
 

1) Lijkt gedeprimeerd, teneergeslagen of ongelukkig 

2) Vermijdt oogcontact. Kijkt je niet aan 

3) Afstandelijk; zit in zij/haar eigen wereld 

4) Grof. Vloekt op anderen 

5) Schikt voorwerpen in een baste volgorde of houdt vaste gang van zaken 

6) Bonst met zijn/haar hoofd 

7) Raakt te zeer opgewonden 

8) Bijt anderen 

9) Kan niet lang de aandacht bij dezelfde activiteiten houden; kan zich slecht 

concentreren 

10) Kauwt op voorwerpen of lichaamsdelen of stopt ze in de mond 

11) Huilt snel zonder reden of om kleine dingen 

12) Bedekt zijn/haar oren of is angstig of van streek wanneer hij/zij bepaalde geluiden 

hoort 

13) Haalt de betekenissen van persoonlijke voornaamwoorden door elkaar, zegt bijv. jij in 

plaats van ik 

14) Loopt opzettelijk weg 

15) Wanen; is overtuigd van iets dat onmogelijk waar kan zijn 

16) Is bang om alleen te zijn 

17) Toont geen genegenheid 

18) Reageert niet op gevoelens van anderen, reageert bijvoorbeeld niet als een 

groepsgenoot huilt. 

19) Snel afgeleid van zijn/haar taak, bijvoorbeeld door geluiden 

20) Wordt gemakkelijk beïnvloed door anderen 

21) Eet dingen die eigenlijk niet eetbaar zijn, bijv. zand, gras, zeep 

22) Te zeer overstuur wanneer hij/zij gescheiden wordt van een vertrouwd persoon 

23) Is bang voor bepaalde dingen of situaties, zoals voor het donker of insecten. 

24) Heeft grimassen of trekkingen in het gezicht 

25) Moet voorwerpen herhaaldelijk even aanraken, er tegenaan tikken of laten tollen 

26) Kieskeurige eter of wil alleen maar bepaalde dingen eten 

27) Stopt zich vol met eten. Zal alles doen om aan voedsel te komen, haalt bijvoorbeeld 

voedsel uit vuilnisbakken of steelt voedsel 

28) Raakt helemaal bezeten van een idee of activiteit 

29) Knarsetanden 

30) Heeft driftbuien, stampt bijvoorbeeld met de voeten of slaat met deuren 

31) Verstopt dingen 

32) Slaat of bijt zichzelf 

33) Neuriet, jammert, bromt, gilt of maakt andere geluiden die geen spraak zijn 

34) Ongeduldig 

35) Ongepaste seksuele activiteit met een ander 

36) Impulsief; handelt alvorens te denken 

37) Prikkelbaar 

38) Jaloers 

39) Schopt of slaat anderen 

40) Gebrek aan zelfvertrouwen; heeft een lage dunk van zichzelf 

41) Lacht of giechelt zonder duidelijke reden 
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42) Vuurtje stoken 

43) Vindt het prettig om een ongewoon voorwerp vast te houden of ermee te spelen, bijv 

een touwtje of twijgjes; is overdreven gefascineerd door iets, bijv water 

44) Gebrek aan eetlust of verminderde eetlust 

45) Speelt met geslachtsdelen (masturbeert) in het openbaar of ontbloot deze 

46) Verandert snel van stemming zonder duidelijke reden 

47) Beweegt zich langzaam, te weinig actief of doet weinig: zit bijv. alleen maar naar 

anderen te kijken 

48) Luidruchtig of onstuimig 

49) Overactief, rusteloos of kan niet stilzitten 

50) Overdreven aanhankelijk 

51) Hyperventileert, geeft over, heeft hoofdpijnen of klaagt erover zich ziek te voelen 

zonder duidelijke lichamelijke oorzaak 

52) Vraagt te veel aandacht 

53) Is overdreven bezig met kijken naar, luisteren naar of uit elkaar halen van dingen, 

bijvoorbeeld de grasmaaier of stofzuiger 

54) Te weinig gevoel voor gevaar 

55) Is het liefst in gezelschap van volwassenen of jongere kinderen. Gaat niet om met 

zijn/haar leeftijdsgenoten 

56) Doet het liefst dingen in zijn of haar eentje. Is een beetje een eenling 

57) Wordt in beslag genomen door slechts één of twee bepaalde interesses 

58) Weigert om naar school, kinderdagverblijf, activiteitencentrum of werkplaats te gaan 

59) Herhaalde bewegingen van handen, lichaam, hoofd of gezicht. bijv fladderen met de 

handen of schommelen 

60) Verzet zich tegen knuffelen, aanraken of vasthouden 

61) Herhaalt wat anderen zeggen als een echo 

62) Herhaalt telkens hetzelfde woord of dezelfde zin 

63) Ruikt, proeft of likt aan voorwerpen 

64) Krabt of pulkt aan zijn/haar huid 

65) Schreeuwt of gilt veel 

66) Staart naar lampen of draaiende voorwerpen 

67) Poept buiten het toilet hoewel hij/zij zindelijk is. Smeert of speelt met de ontlasting 

68) Praat op fluistertoon, met hoge stem of andere ongebruikelijke toon of ritme 

69) Schakelt lichten aan en uit, giet water steeds over of soortgelijke herhaalde activiteiten 

70) Steelt 

71) Koppig, ongehoorzaam of werkt niet mee 

72) Verlegen 

73) Trekt kleren uit of gooit kleren weg 

74) Zegt dat hij/zij dingen waar hij/zij niet toe in staat is 

75) Staat te dicht bij anderen 

76) Ziet of hoort dingen die er niet zijn. Hallucinaties 

77) Praat erover dat hij/zij zichzelf zou willen doden 

78) Praat te veel of te snel 

79) Praat in zichzelf of tegen denkbeeldige mensen of voorwerpen 

80) Liegt 

81) Onsamenhangende gedachten. Verschillende begrippen worden door elkaar gehaald 

zodat de betekenis moeilijk te achterhalen is 

82) Gespannen, ongerust of bezorgd 

83) Gooit met voorwerpen of maakt ze stuk 

84) Probeert anderen te manipuleren of uit te dagen 
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85) Reageert te weinig op pijn 

86) Is blij of opgetogen zonder dat dit met de werkelijkheid in overeenstemming is 

87) Is niet populair bij andere kinderen 

88) Ongewone lichaamsbewegingen, houding of manier van lopen 

89) Raakt overstuur en van streek bij kleine veranderingen in de gebruikelijke gang van 

zaken of omgeving 

90) Plast buiten het toilet hoewel hij/zij zindelijk is 

91) Erg bazig 

92) Zwerft doelloos rond 

93) Zeurt of klaagt veel 

94) Hebt u over het algemeen het gevoel dat dit kind problemen met gevoelens of gedrag 

naast problemen met de ontwikkeling? 

95) extra gedrag 

96) extra gedrag 

97) extra gedrag 
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Bijlage 7 

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1 ½ - 5 jaar 

 

1) Pijnklachten(zonder medische oorzaak,geen buikpijn of hoofdpijn) 

2) Doet te jong voor zijn/haar leeftijd 

3) Is bang iets nieuws te proberen 

4) Vermijdt anderen aan te kijken 

5) Kan zich niet concentreren, kan niet lang de aandacht ergens bij houden 

6) Kan niet stilzitten, is onrustig of hyperactief 

7) Kan er niet tegen wanneer dingen ergens anders staan 

8) Kan niet tegen wachten, alles moet nu gebeuren 

9) Kauwt op dingen die niet eetbaar zijn 

10) Klampt zich vast aan volwassenen of is te afhankelijk 

11) Zoekt voortdurend hulp 

12) Obstipatie, heeft geen ontlasting(zonder dat hij/zij ziek is) 

13) Huilt veel 

14) Wreed tegen dieren 

15) Uitdagend 

16) Wil in alles direct zijn/haar zin hebben 

17) Vernielt eigen spullen 

18) Vernielt spullen van gezinsleden of van andere kinderen\ 

19) Diarree of dunne ontlasting (zonder dat hij/zij ziek is) 

20) Ongehoorzaam 

21) Verstoord wanneer iets anders gaat dan hij/zij gewend is 

22) Wil niet alleen slapen 

23) Geeft geen antwoord wanneer anderen tegen hem/haar praten 

24) Eet niet goed 

25) Kan niet goed opschieten met andere kinderen 

26) Kan geen pret maken, doet als kleine volwassene 

27) Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben 

28) Wil het huis niet uit 

29) Snel van streek als iets tegen zit 

30) Snel jaloers 

31) Eet of drinkt dingen die eigenlijk niet eetbaar of drinkbaar zijn-snoep niet meetellen 

32) Is bang voor bepaalde dieren,situaties of plaatsen 

33) Voelt zich snel beledigd of gekwetst 

34) Bezeert zich vaak, krijgt vaak ongelukken 

35) Vecht veel 

36) Bemoeit zich met alles 

37) Raakt te veel overstuur wanneer hij/zij gescheiden wordt van zijn/haar ouders 

38) Heeft moeite met inslapen 

39) Hoofdpijnen (zonder medische oorzaak) 

40) Slaat anderen 

41) Houdt zijn/haar adem in 

42) Doet dieren of mensen zonder opzet pijn 

43) Ziet er ongelukkig uit zonder duidelijke reden 

44) Boze buien 

45) Misselijk (zonder medische oorzaak) 

46) Zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken 
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47) Nerveus, zenuwachtig of gespannen 

48) Nachtmerries 

49) Eet te veel 

50) Is erg moe 

51) Is in paniek zonder duidelijke reden 

52) Pijnlijke ontlasting ( zonder medische oorzaak) 

53) Valt mensen lichamelijk aan 

54) Pulkt aan neus,huid of aan iets anders van het lichaam 

55) Speelt te veel met eigen geslachtsdelen 

56) Onhandig of stuntelig 

57) Oogproblemen 

58) Straffen verandert zijn/haar gedrag niet 

59) Gaat snel over van de ene bezigheid naar de andere 

60) Huiduitslag of andere huidproblemen ( zonder medische oorzaak) 

61) Weigert om te eten 

62) Weigert om actieve spelletjes te spelen 

63) Bonkt steeds met hoofd of wiegt met lichaam 

64) Verzet zich 's avonds met naar bed gaan 

65) Verzet zich tegen zindelijk worden 

66) Schreeuwt veel 

67) Lijkt niet te reageren op liefde of genegenheid 

68) Schaamt zich gauw of voelt zich niet op zijn/haar gemak 

69) Egoïstisch, wil niet delen 

70) Toont weinig liefde of genegenheid voor anderen 

71) Toont weinig belangstelling voor dingen om zich heen 

72) Toont te weinig angst om zich te bezeren 

73) Te verlegen of timide 

74) Slaapt overdag en/of 's nachts minder dan de meeste kinderen 

75) Smeert of speelt met ontlasting 

76) Spraakprobleem 

77) Staart voor zich uit of lijkt volledig in beslag genomen 

78) Buikpijn of krampen ( zonder medische oorzaak) 

79) Snelle wisselingen tussen verdriet en opwinding 

80) Vreemd gedrag 

81) Koppig,stuurt of prikkelbaar 

82) Stemming en gevoelens veranderen plotseling 

83) Mokt veel 

84) Praat of schreeuwt in slaap 

85) Driftbuien of snel driftig 

86) Overdreven netjes of te schoon 

87) Te angstig of te bang 

88) Werkt niet mee 

89) Weinig actief, beweegt zich langzaam of te weinig energie 

90) Ongelukkig, verdrietig of depressief 

91) Meer dan gewoon luidruchtig 

92) Van streek door onbekende mensen of situaties 

93) Overgeven ( zonder medische oorzaak) 

94) Wordt 's nachts vaak wakker 

95) Loopt weg 

96) Wil veel aandacht 
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97) Zeuren 

98) Teruggetrokken, gaat niet met anderen om 

99) Maakt zich zorgen 

100.1 ) Extra gedrag 

100.2) Extra gedrag 

100.3) Extra gedrag 
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Bijlage 8 

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1 ½ - 5 jaar 

informatie leiding - leerkracht 

 

1) Pijnklachten(zonder medische oorzaak,geen buikpijn of hoofdpijn) 

2) Doet te jong voor zijn/haar leeftijd 

3) Is bang iets nieuws te proberen 

4) Vermijdt anderen aan te kijken 

5) Kan zich niet concentreren, kan niet lang de aandacht ergens bij houden 

6) Kan niet stilzitten, is onrustig of hyperactief 

7) Kan er niet tegen wanneer dingen ergens anders staan 

8) Kan niet tegen wachten, alles moet nu gebeuren 

9) Kauwt op dingen die niet eetbaar zijn 

10) Klampt zich vast aan volwassenen of is te afhankelijk 

11) Zoekt voortdurend hulp 

12) Onverschillig of ongemotiveerd 

13) Huilt veel 

14) Wreed tegen dieren 

15) Uitdagend 

16) Wil in alles direct zijn/haar zin hebben 

17) Vernielt eigen spullen 

18) Vernielt spullen van gezinsleden of van andere kinderen 

19) Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten 

20) Ongehoorzaam 

21) Verstoord wanneer iets anders gaat dan hij/zij gewend is 

22) Wreed, pesterig of gemeen tegen anderen 

23) Geeft geen antwoord wanneer anderen tegen hem/haar praten 

24) Heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen 

25) Kan niet goed opschieten met andere kinderen 

26) Kan geen pret maken, doet als kleine volwassene 

27) Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben 

28) Stoort andere kinderen 

29) Snel van streek als iets tegen zit 

30) Snel jaloers 

31) Eet of drinkt dingen die eigenlijk niet eetbaar of drinkbaar zijn - snoep niet meetellen 

32) Is bang voor bepaalde dieren,situaties of plaatsen 

33) Voelt zich snel beledigd of gekwetst 

34) Bezeert zich vaak, krijgt vaak ongelukken 

35) Vecht veel 

36) Bemoeit zich met alles 

37) Raakt te veel overstuur wanneer hij/zij gescheiden wordt van zijn/haar ouders 

38) Explosief of onvoorspelbaar gedrag 

39) Hoofdpijnen (zonder medische oorzaak) 

40) Slaat anderen 

41) Houdt zijn/haar adem in 

42) Doet dieren of mensen zonder opzet pijn 

43) Ziet er ongelukkig uit zonder duidelijke reden 

44) Boze buien 
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45) Misselijk (zonder medische oorzaak) 

46) Zenuwachtige bewegingen of zenuwtrekken 

47) Nerveus, zenuwachtig of gespannen 

48) Voert opgedragen taken niet uit 

49) Is bang om naar dagverblijf of school te gaan 

50) Is erg moe 

51) Friemelt, wiebelt 

52) Wordt gepest door andere kinderen 

53) Valt mensen lichamelijk aan 

54) Pulkt aan neus,huid of aan iets anders van het lichaam 

55) Speelt te veel met eigen geslachtsdelen 

56) Onhandig of stuntelig 

57) Oogproblemen 

58) Straffen verandert zijn/haar gedrag niet 

59) Gaat snel over van de ene bezigheid naar de andere 

60) Huiduitslag of andere huidproblemen ( zonder medische oorzaak) 

61) Weigert om te eten 

62) Weigert om actieve spelletjes te spelen 

63) Bonkt steeds met hoofd of wiegt met lichaam 

64) Let niet goed op, is snel afgeleid 

65) Liegt of bedriegt 

66) Schreeuwt veel 

67) Lijkt niet te reageren op liefde of genegenheid 

68) Schaamt zich gauw of voelt zich niet op zijn/haar gemak 

69) Egoïstisch, wil niet delen 

70) Toont weinig liefde of genegenheid voor anderen 

71) Toont weinig belangstelling voor dingen om zich heen 

72) Toont te weinig angst om zich te bezeren 

73) Te verlegen of timide 

74) Andere kinderen mogen hem/haar niet 

75) Overactief 

76) Spraakprobleem 

77) Staart voor zich uit of lijkt volledig in beslag genomen 

78) Buikpijn of krampen ( zonder medische oorzaak) 

79) Voert regels te strikt uit, te aangepast 

80) Vreemd gedrag 

81) Koppig,stuurt of prikkelbaar 

82) Stemming en gevoelens veranderen plotseling 

83) Mokt veel 

84) Pest veel 

85) Driftbuien of snel driftig 

86) Overdreven netjes of te schoon 

87) Te angstig of te bang 

88) Werkt niet mee 

89) Weinig actief, beweegt zich langzaam of te weinig energie 

90) Ongelukkig, verdrietig of depressief 

91) Meer dan gewoon luidruchtig 

92) Van streek door onbekende mensen of situaties 

93) Overgeven ( zonder medische oorzaak) 

94) Vuil uiterlijk 
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95) Loopt weg 

96) Wil veel aandacht 

97) Zeuren 

98) Teruggetrokken, gaat niet met anderen om 

99) Maakt zich zorgen 

100.1 ) Extra gedrag 

100.2)  Extra gedrag 

100.3)  Extra gedrag 
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Bijlage 9 Schaalinhoud CBCL 
 

Emotionele gedragingen    Overige problemen 

Item 21 item 83    Item 3  item 50  

Item 46 item 92    Item 9  item 54 

Item 51 item 97    Item 11 item 55 

Item 79 item 99    Item 13 item 57 

Item 82      Item 14 item 60 

       Item 17 item 61 

Angstig / depressief     Item 25 item 63 

Item 10 Item 47    Item 26 item 65 

Item 33 item 68    Item 28 item 72 

Item 37 item 87     Item 30 item 73  

Item 43 item 90    Item 31 item 75 

       Item 32 item 76 

Lichamelijke klachten    Item 34 item 77 

Item 1  item 45    Item 36 item 80 

Item 7  item 52    Item 41 item 89 

Item 12 item 78    Item 49 item 91 

Item 19 item 86      item 100 

Item 24 item 93 

Item 39 

 

Teruggetrokken 

Item 2  item 67 

Item 4  item 70 

Item 23 item 71 

Item 62 item 98 

 

Slaapproblemen 

Item 22 item 74 

Item 38 item 84 

Item 48 item 94 

Item 64  

 

Aandachtsproblemen 

Item 5  item 59 

Item 6  item 95 

Item 56  

 

Agressief gedrag 

Item 8  item 42 

Item 15 item 44 

Item 16 item 53 

Item 18 item 58 

Item 20 item 66 

Item 27 item 69 

Item 29 item 81 

Item 35 item 85 

Item 40 item 88 item 96 
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Bijlage 10 DSM schaalinhoud CBCL 
 

Affectieve problemen 

Item 13 item 50 

Item 24 item 71 

Item 38 item 74 

Item 43 item 89 

Item 49 item 90 

 

Angst problemen 

Item 10 item 47 

Item 22 item 48 

Item 28 item 51 

Item 32 item 87 

Item 37 item 99 

 

Pervasieve ontwikkeling problemen 

Item 3  item 67 

Item 4  item 70 

Item 7  item 76 

Item 21 item 80 

Item 23 item 92 

Item 25 item 98 

Item 63  

 

Aandachtstekort / hyperactiviteit problemen 

Item 5  item 16 

Item 6  item 36 

Item 8  item 59 

 

Oppositioneel opstandig problemen 

Item 15 item 81 

Item 20 item 85 

Item 44 item 88 
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Bijlage 11 Schaalinhoud TRF 
 

Emotionele gedragingen    Overige problemen 

Item 21 item 92    Item 3  item 54  

Item 46 item 97    Item 9  item 55 

Item 82 item 99    Item 11 item 57 

Item 83      Item 13 item 60 

      Item 25 item 61 

       Item 26 item 63 

Angstig / depressief     Item 30 item 65 

Item 10 Item 47    Item 31 item 72 

Item 33 item 68    Item 32 item 73 

Item 37 item 87     Item 34 item 75  

Item 43 item 90    Item 36 item 76 

       Item 38 item 77 

Lichamelijke klachten    Item 41 item 79 

Item 1  item 78    Item 49 item 80 

Item 7  item 86    Item 50 item 89 

Item 39 item 93    Item 52 item 91 

Item 45        item 94 

item 100 

Teruggetrokken 

Item 2  item 62 

Item 4  item 67 

Item 12 item 70 

Item 19 item 71 

Item 23 item 98 

 

Aandachtsproblemen 

Item 5  item 56 

Item 6  item 59 

Item 24 item 64 

Item 48 item 95 

Item 51  

 

Agressief gedrag 

Item 8  item 35 

Item 14 item 40 

Item 15 item 42 

Item 16 item 44 

Item 17 item 53 

Item 18 item 58 

Item 20 item 66 

Item 22 item 69 

Item 27 item 74 

Item 28 item 81 

Item 29 item 84 

  item 85 

item 88   

item 96 
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Bijlage 12 DSM schaalinhoud TRF 
 

Affectieve problemen 

Item 12 item 71 

Item 13 item 89 

Item 43 item 90 

Item 50  

 

Angst problemen 

Item 10 item 49 

Item 32 item 87 

Item 37 item 99 

Item 47  

 

Pervasieve ontwikkeling problemen 

Item 3  item 67 

Item 4  item 70 

Item 7  item 76 

Item 21 item 80 

Item 23 item 92 

Item 25 item 98 

Item 63  

 

Aandachtstekort / hyperactiviteit problemen 

Item 5  item 28 

Item 6  item 36 

Item 8  item 48 

Item 16 item 51 

Item 19 item 59 

Item 24 item 64 

  item 75 

 

Oppositioneel opstandig problemen 

Item 15 item 81 

Item 20 item 85 

Item 22 item 88 

Item 44 


