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Beck Depression Inventory (BDI-2-NL-R)
BDI-2-NL-R
De Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II) is een uit 21 items
bestaande zelf-rapportage vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie
bij volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder. Het instrument is ontwikkeld
voor het meten van symptomen overeenkomstig de diagnostische criteria van
depressieve stoornissen volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – Fourth Edition (DSM-IV; 1994) van de American Psychiatric Association.
De BDI-II is ook compatibel met de DSM-5 (2013) en met de tiende editie van de
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
(ICD-10; 1999) van de World Health Organization. De BDI-II is geen diagnostisch
instrument, maar een instrument om de ernst van depressieve symptomen vast te
stellen.
De vragenlijst bestaat uit 21 uitspraken van klachten waaruit de onderzochte persoon
de meest karakteristieke uitspraak moet kiezen die het beste beschrijft hoe men zich
‘de afgelopen twee weken met vandaag erbij’ voelde. De BDI-2-NL-R meet niet
alleen cognitieve en affectieve symptomen, maar ook de somatische en vegetatieve
symptomen. Het invullen van de test neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.

Vragenlijst

Subschalen

De BDI-2-NL-R onderscheidt zich naast een totaaltelling in 3 subschalen:
-

Totaalscore

Totaal (TOT)
Affectief (AFF)
Cognitief (COG)
Somatisch (SOM)

De antwoorden op deze symptomen bij elkaar opgeteld levert de totaalscore als maat
voor de algehele ernst van depressie. De totaalscore kan een minimale, lichte, matige
of ernstige depressie indiceren.

Psychometrie
Normgroepen

n.v.t.

SBG
Naam test
Zorgdomein

De BDI-2-NL-R is niet geschikt om aan te leveren aan SBG.
n.v.t.

Kosten
Tarief per afname
Licentiekosten

(Prijzen zijn excl. BTW)
€ 1,05
€ 3,50 per cliënt (1 of meer afnames).
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Gebruiksvoorwaarden

Postbus 568

Het gebruik van de BDI-2-NL-R is onderhavig aan gebruiksvoorwaarden van
testuitgever Pearson Clinical. Het gebruiken van de test houdt impliciet in dat u
akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden.
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