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Korte Evaluatie Checklist voor Adolescenten   
(leeftijd 12 -17 jaar) 

Naam adolescent ..................................................................................... Man / Vrouw 

Leeftijd adolescent ........................  

Uw relatie ten opzichte van de adolescent  ............................................... (bijv. moeder, vader, tante, pleegmoeder, grootvader) 

 
1. 0 1 2 Voortdurend op zoek naar opwinding of sensatie 

2. 0 1 2 Hunkert naar genegenheid      

3. 0 1 2 Deelt niet met vrienden 

4. 0 1 2 Toont geen genegenheid 

5. 0 1 2 Voelt zich slachtoffer of onbegrepen 

6. 0 1 2 Schrokt eten 

7. 0 1 2 Verbergt gevoelens  

8. 0 1 2 Impulsief (reageert ondoordacht/onbezonnen, zonder na te denken) 

9. 0 1 2 Voelt geen schuld of empathie 

10. 0 1 2 Gedraagt zich naar vreemden alsof ze familie zijn 

11. 0 1 2 Weigert getroost te worden bij pijn 

12. 0 1 2 Toont intense en ongepaste woede 

13. 0 1 2 Is te amicaal met vreemden 

14. 0 1 2 Is te jaloers 

15. 0 1 2 Probeert te hard om andere jongeren te behagen 

16. 0 1 2 Teruggetrokken 

 

 

 

17.  

 

 

17. 0 1 2 Lijkt versuft, afwezig (net als in een trance) 

18. 0 1 2 Intense reactie op kritiek 

19. 0 1 2 Seksueel gedrag dat niet gepast is voor zijn/haar leeftijd 

20. 0 1 2 Plotseling of extreme stemmingswisselingen 

 
Nederlandse versie (vertaling door de afdeling        
Jeugdhulpverlening, Universiteit Leiden) 
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Hieronder vindt u een aantal uitspraken die de gedragingen en gevoelens van adolescenten beschrijven.  
Wilt u voor elke uitspraak omcirkelen of de uitspraak de afgelopen 4-6 maanden van toepassing is geweest op uw kind. 
 

  Omcirkel  0  als de uitspraak niet waar is voor uw kind in de afgelopen 4-6 maanden. 

  Omcirkel  1  als de uitspraak een beetje waar is voor uw kind in de afgelopen 4-6 maanden. 

  Omcirkel  2  als de uitspraak meestal waar voor uw kind in de afgelopen 4-6 maanden.  

  

BAC-A 

 Voor elk van de volgende uitspraken:  

  Omcirkel  0  als het gedrag niet is voorgekomen in de afgelopen 4-6 maanden. 

  Omcirkel  1  als het gedrag één keer is voorgekomen in de afgelopen 4-6 maanden. 

  Omcirkel  2  als het gedrag meer dan een keer is voorgekomen in de afgelopen 4-6 maanden. 

Dit veld a.u.b. niet invullen 
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