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De Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) geeft inzicht in de symptomen van posttraumatische stress en 

gerelateerde problemen bij jongerne van 10 tot en met 18 jaar in kaart.  

 

Er is ook een versie voor jonge kinderen (3-12 jaar), die door ouders wordt ingevuld (TSCYC). Deze lijst is ook via 

BergOp beschikbaar. 

 

 

De vragenlijst 

 

 

Vragen 

De TSCC bestaat uit 54 beschrijvingen van dingen die kinderen en jongeren soms voelen, 
denken of doen. De beschrijvingen worden beantwoord met 0 (nooit), 1 (soms), 2 (vaak), of 
3 (bijna altijd). Een voorbeeld is: “Nare dromen of nachtmerries hebben”. 
 

Afnameduur  
15-20 minuten. 
 

Informanten  

Jongere.  
 

 

Schalen, scoring en normering 

 

 

De antwoorden tellen op tot acht (klinische) schalen. Daarnaast zijn er twee 
validiteitsschalen om te bepalen of de afname betrouwbaar is ingevuld.  
 

Klinische schalen 
- Angst 
- Depressie 
- Woede 
- Posttraumatische Stress 
- Dissociatie 
- Dissociatie Openlijk 
- Dissociatie Fantasie 
- Seksuele Zorgen 
- Seksuele Preoccupatie 
- Seksuele Angst 

Validiteitsschalen 
- Ontkenning 
- Overdrijving 

 
Bij acht items wordt een ‘kritisch item’ markering meegegeven. Deze vragen reflecteren 
hiermee problemen die meer acute klinische aandacht nodig hebben. Er is geen totaalscore. 
 
De scores op de klinische schalen worden vergeleken met een Nederlandse normgroep. De 
normgroepen zijn voor 10-12, 13-16 of 17-18 jaar uitgesplitst naar geslacht. Er worden T-
scores en Percentielen berekend. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De TSCC is niet beoordeeld door de COTAN. Wel is psychometrisch onderzoek verricht naar 
de validiteit en betrouwbaarheid, waarbij een goede interne consistentie (alpha’s variërend 
van.79 tot .88 voor de zes klinische hoofdschalen) en een goede concurrente validiteit met 
de CBCL en YSR werden aangetoond. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De Nederlandse versie wordt uitgegeven door Hogrefe Uitgevers.  
 
Briere, J. (1996). Trauma symptom checklist for children. Odessa, FL: Psychological Assessment 

Resources, 00253-8.  

 

 

BergOp 

 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname 

en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info. 
 

Voordat u de TSCC in BergOp kunt gebruiken, dient u zelf een overeenkomst met Hogrefe te 

hebben voor het gebruik van de vragenlijst. Nadat deze overeenkomst is afgesloten, stellen 

wij de lijst beschikbaar in uw BergOp-omgeving. Voor meer informatie kunt u mailen naar 

marketing@hogrefe.nl 

 
 

 

https://www.hogrefe.com/nl/shop/tscc-vragenlijst-over-traumasymptomen-bij-jongeren.html
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