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Stress-Reactive Rumination Scale for Children
(SR RS-C )
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o r igi n e l e r e f e re n t i e ( s)
Alloy, L., Abramson, L., Hogan, M., Whitehouse, W., Rose, D., Robinson, M., et al.
(2000). The Temple-Wisconsin cognitive vulnerability to depression project:
lifetime history of axis I psychopathology in individuals at high and low cognitive risk for depression. Journal of Abnormal Psychology, 109, 403-418 (oorspronkelijke Engelstalige versie voor volwassenen).
Rood, L., Roelofs, J., Bögels, S.M., & Alloy, L.B. (2010). Dimensions of negative
thinking and the relations with symptoms of depression and anxiety in children and adolescents. Cognitive Therapy and Research, 34, 333-342.
do e l
De S R R S - C beoogt het herhaaldelijk denken over negatieve attributies en
gevolgtrekkingen te meten bij jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar oud.
Attributies en gevolgtrekkingen verwijzen naar de neiging om oorzaken van
een negatieve gebeurtenis als stabiel (in de tijd) en globaal (over situaties
heen) te zien, en om negatieve conclusies te trekken over de gevolgen van de
gebeurtenis en de implicaties ervan voor het zelfbeeld.
b e s c h r ijvi n g
De S R R S - C (Stress-Reactive Rumination Scale for Children) is een vragenlijst
voor kinderen en jongeren en bestaat uit negen items. De S R R S - C is een naar
leeftijd aangepaste versie van de S R R S voor volwassenen (Alloy et al., 2000;
Robinson, 1997; Robinson & Alloy, 2003)1. De Nederlandse versie van de S R R S - C
1 Departement Clinical Psychological Science, Universiteit Maastricht. Postbus 616, 6200 MD
Maastricht, Nederland. Tel.: +31(0)43-3881607, Fax: +31(0)43-3884155.
Correspondentie naar: Jeffrey Roelofs, J.Roelofs@maastrichtuniversity.nl
2 De Nederlandse versie van de SRRS voor volwassenen is tot dusver in één studie gebruikt
[Rood, L., Roelofs, J., Bögels, S.M., & Arntz, A. (ingediend). Causal-analysis of stressful events,
not focus on negative inferences, increases anxious affect compared to focus on contextual
facts]. De Nederlandse versie van de SRRS bestaat net als het origineel uit 9 items die worden
gescoord op een 11-puntenschaal gaande van nooit (0) tot altijd (10). De betrouwbaarheid
(interne consistentie) van de Nederlandse versie van de SRRS voor volwassenen is goed, α = .89.
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is terugvertaald naar het Engels en vervolgens goedgekeurd door één van de
oorspronkelijke auteurs (L.B. Alloy). Respondenten worden gevraagd aan te
geven hoe vaak ze iets denken wanneer ze een vervelende gebeurtenis meemaken, met antwoordmogelijkheden op een vier-puntenschaal gaande van
bijna nooit (1) tot bijna altijd (4). Voorbeelden van items zijn: ‘Ik denk over hoe
de vervelende of stressvolle gebeurtenis mijn schuld was’ (negatieve attributie) en ‘Ik denk na over wat het overkomen van een vervelende gebeurtenis
over mij zegt’ (gevolgtrekking).
ac h t e r g ron d
De Response Styles theorie (Nolen-Hoeksema, 1987; 1991) veronderstelt dat
de manier waarop iemand omgaat met een sombere stemming bepaalt of je
somber blijft of juist niet. Het rumineren (letterlijk herkauwen) van gedachten
over sombere gevoelens (emotiegericht rumineren) zorgt ervoor dat iemand
somber blijft. Emotiegericht rumineren wordt dus in verband gebracht met
de instandhouding van een sombere stemming. De S R R S is ontwikkeld als
uitbreiding op dit model en tracht een andere specifieke vorm van rumineren (stressreactief rumineren) te koppelen aan het ontstaan van een sombere
stemming (Alloy et al., 2000; Robinson & Alloy, 2003).
a f n a m e e n scori n g
De S R R S -C kan afgenomen worden binnen vijf tot tien minuten. Een totaalscore kan verkregen worden door het de scores op de individuele items bij elkaar
op te tellen. De S R R S - C is een unidimensioneel construct en kent geen subschalen. Een factoranalyse heeft de unidimensionele structuur van de schaal
bevestigd (Rood et al., 2010).
p syc h om e t ri sc h e e i g e n sc happe n
Normen
In een grote bevolkingssteekproef van jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar
(N =801) is de gemiddelde score op de S R R S - C voor meisjes (N =434) 17.2 met een
standaardafwijking van 5.2; en voor jongens (N =367) 16.0 met een standaardafwijking van 4.8.
Betrouwbaarheid
De interne consistentie (Cronbach’s alpha) is goed: .85 (Rood et al., 2010).
Validiteit
De convergente validiteit van de S R R S - C wordt ondersteund door significante
en positieve samenhang tussen de SRRS-C en andere schalen die piekeren (PSWQ-C;
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Chorpita et al., 1997) en emotiegericht rumineren (CRSS; Ziegert & Kistner, 2002)
meten. Gegeven deze samenhang heeft factoranalyse echter laten zien dat deze
vormen van negatief denken van elkaar te onderscheiden zijn (Rood et al., 2010).
De SRRS-C hangt volgens verwachting sterk samen met klachten van depressie
(r=.59) en angst (r=.68). Rekening houdend met piekeren (PSWQ-C) en emotiegericht rumineren (CRSS) blijft stressreactief rumineren (SRRS-C) een positief en significant verband houden met depressie en angstklachten. Meisjes scoren significant hoger op de SRRS-C dan jongens (Rood et al., 2010).
ge b r u i k s wa ard e n
De S R R S - C is tot nog toe enkel in onderzoek gebruikt. In de klinische praktijk
zou afname inzicht kunnen bieden in de mate waarin men bezig is met het
herkauwen van negatieve causale attributies en gevolgtrekkingen naar aanleiding van stressvolle gebeurtenissen.
b e s c h i k ba a rh e i d
De S R R S -C kan worden opgevraagd bij Dr. J. Roelofs
(J.Roelofs@maastrichtuniversity.nl).
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