Instrument

KINDL-R
De KINDL-R meet de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen en jongeren.

Doel
De KINDL-R is een vragenlijst die de kwaliteit van leven in kaart brengt door kinderen vragen te stellen over hun fysieke en
emotionele gezondheid, zelfvertrouwen, familie, vrienden, en school.

Doelgroep
Kinderen van 3 tot en met 17 jaar.

Materialen
Er zijn vijf versies beschikbaar, afhankelijk van de leeftijd:
KiddyKINDL_4-6y: versie voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar
KidKINDL_7-13y: versie voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar
KiddoKINDL_14-17y: versie voor jongeren van 14 tot en met 7 jaar
KiddyKINDL_parents_3-6y: versie voor ouders van kinderen van 3 tot en met 6 jaar
Kid_KiddoKINDL_parents_7-17y: versie voor ouders van kinderen van 7 tot en met 7 jaar.
Overige materialen: een handleiding en SPSS-syntaxen in combinatie met datafiles om schaalscores te kunnen berekenen.

Gebruik
De KINDL-R is beschikbaar in 28 talen, waaronder Nederlands.
De KiddyKINDL_4-6y bevat 12 items. De andere versies bevatten bevatten 24 items.
Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)
Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt
voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie
https://www.kindl.org/english/

Beoordeling door COTAN
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de
kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.
Beoordeeld?
Nee.
Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen
De KINDL-R is ontwikkeld in Duitsland. De KINDL-R is niet vrij beschikbaar, maar valt onder het auteursrecht. De KINDL-R
mag daarom niet naar eigen inzicht worden aangepast, vertaald of verspreid. Voor gebruik is toestemming nodig van de
ontwikkelaar. Gebruik kan worden aangevraagd via een formulier:
Kindl.org/app/download/6676111584/KINDL_CollaborationForm.pdf?t=1509450990l.
Licenties voor de KINDL-R zijn gratis beschikbaar voor academische onderzoekers en non-profitorganisaties.
De SPSS-syntaxen zijn beschikbaar via Kindl.org/english/analysis.

Deze informatie is op 6 december 2019 gedownload van www.nji.nl.

