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Naam
ROM Manager naam
Beschrijving
Algemeen

Vragenlijst

Subschalen

Totaalscore

UCL | Utrechtse Coping Lijst
UCL

De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.
De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met
problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een
persoonlijkheidsstijl.
De UCL bestaat uit 47 vragen die worden beantwoord op een 4-puntsschaal van “1=
zelden of nooit” tot en met “4= zeer vaak”.
De volgende 7 subschalen worden onderscheiden:
ACT: Actief aanpakken, confronteren
PAL: Palliatieve reactie
VER: Vermijden, afwachten
SOC: Sociale steun zoeken
PAS: Passief Reactiepatroon
EXP: Expressie van emoties
GER: Geruststellende en troostende gedachten hanteren
De vragenlijst wordt gescoord met behulp van zeven sleutels of digitaal. Iedere ruwe
schaalscore wordt omgezet op een vijf-punts-normeringsschaal lopend van 'zeer laag'
tot 'zeer hoog'.
Een stabiel patroon zonder grote uitschieters duidt op een gevarieerd arsenaal aan
gedragsalternatieven of kan juist verwijzen naar een weinig uitgesproken persoonlijke
stijl. Actieve coping lijkt te passen bij een adaptievere stijl dan passieve of palliatieve
coping.

Psychometrie
Algemeen

Normgroepen

Wat betreft betrouwbaarheid zijn zowel interne consistentie als test-hertest gegevens
redelijk. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de construct en congruente
validiteit.
De UCL heeft leeftijdsafhankelijke normschalen voor mannen en vrouwen.

SBG
Naam test
Zorgdomein

De UCL is niet geschikt om aan te leveren aan DIS/SBG.
n.v.t.

Kosten
Tarief per afname
Licentiekosten

Literatuur

Postbus 568

(Prijzen zijn excl. BTW)
€ 1,05
€ 2,75 per cliënt (1 of meer afnames).
Het gebruik van de UCL | Utrechtse copinglijst is onderhavig aan
gebruiksvoorwaarden van testuitgever Pearson Clinical. Het gebruiken van de test
houdt impliciet in dat u akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden.
Scheurs, P.J.G., Willige, G., van de., Brosschot, J., F., Tellegen, B., & Graus, G.M.H.
(1993). De Utrechtse coping lijst omgaan met problemen en gebeurtenissen.
Amsterdam: Pearson Assessment & Information B.V.
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