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CISS: Coping Inventory for Stressful Situations  
© 1999, 2004, Pearson 
 

Met de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) wordt in kaart gebracht welke copingstijlen mensen 

hanteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen probleem-, emotie-, en vermijdingsgerichte coping. De vragenlijst 

is geschikt voor volwassenen en kan gebruikt worden in normale en klinische populaties.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De CISS bestaat uit 48 items als ‘Het gezelschap van andere mensen opzoeken’. De 
respondent geeft op een vijfpuntsschaal van helemaal niet (1) tot heel erg sterk (5) aan in 
hoeverre hij/zij de betreffende manier van reageren gebruikt in stressvolle situaties. 
 

Afnameduur  
10 minuten. 
 

Informanten  

Volwassenen  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De CISS wordt gescoord voor drie schalen. De derde schaal kan nog gesplitst worden in twee 
subschalen. 
 

Schalen 
1. Taakgerichte coping (T) 
2. Emotiegerichte coping (E) 
3. Vermijdingsgerichte coping (V) 

a. Afleiding zoeken (AZ) 
b. Gezelschap zoeken (GZ) 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

In 2005 is de CISS-NL beoordeeld door de COTAN. De uitgangspunten van testconstructie en 
kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding zijn als goed beoordeeld. De 
betrouwbaarheid en begripsvaliditeit zijn als voldoende beoordeeld. De normen zijn ook als 
voldoende beoordeeld, maar wel verouderd (2002). De criteriumvaliditeit is als onvoldoende 
beoordeeld omdat er geen onderzoek naar gedaan is. 
 
Er zijn 3 normgroepen: 

1. Mannen – Werkend 
2. Mannen – Psychiatrische patiënten 
3. Vrouwen – Werkend 
4. Vrouwen – Psychiatrische patiënten 
5. Studenten 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 

 
 

De CISS-NL wordt uitgegeven door Pearson. Meer informatie, zie 

https://www.pearsonclinical.nl/ 
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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 www.bergop.info.  
 

Het is niet nodig zelf afspraken te maken met Pearson, betaling verloopt via Praktikon. Wel 

dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Pearson worden 

uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Neem 

contact op met Praktikon hierover. 
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