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do e l
De P SWQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst die iemands neiging tot piekeren
meet. De vragenlijst bevat items over de mate, intensiteit en oncontroleerbaarheid van het piekeren. Het instrument beoogt een trekmaat te zijn van pathologisch piekeren, die de inhoud van het piekerproces buiten beschouwing laat.
b e s c h r ijvi n g
De P SWQ bevat 16 items, waarvan 11 items positief en vijf items negatief verwoord zijn. De respondent dient aan de hand van een 5-puntenschaal aan te
geven hoe kenmerkend elke uitspraak voor hem/haar is, gaande van helemaal niet kenmerkend (1) tot erg kenmerkend (5). De vragenlijst bevat geen
subschalen.
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ac h t e r g ron d
De P SWQ werd ontwikkeld door Meyer, Miller, Metzger en Borkovec (1990)
en in het Nederlands vertaald door van Rijsoort, Vervaeke en Emmelkamp
(1997). Hoewel de oorspronkelijke P SWQ werd ontwikkeld als unifactoriële
maat, leverde factoranalyse vaak een tweefactorenoplossing op (o.a. Fresco,
Heimberg, Mennin & Turk, 2002), waarbij de positief en negatief geformuleerde items op een andere factor laadden. Later heeft Brown (2003) de tweede
factor echter geherinterpreteerd als een methodologische factor. Hij toonde
aan dat een éénfactoroplossing waarbij alle items op een algemene piekerfactor laden en de vijf omkeeritems ook op een methodologische factor de meest
gepaste factorstructuur is.
a f n a m e e n scori n g
De P SWQ kan afgenomen worden in 5 tot 10 minuten. De vragenlijst bevat vijf
omkeeritems (1, 3, 8, 10 en 11). Na omkering van de scores op deze items, wordt
de totaalscore berekend door de itemscores te sommeren. De totaalscore kan
variëren tussen 16 en 80.
p syc h om e t ri sc h e e i g e n sc happe n
Normen
De gemiddelde P S W Q -totaalscore in een steekproef uit de normale
Nederlandstalige populatie varieert van 37.29 tot 43.14 (Van der Heiden, Muris,
Bos, Van der Molen & Oostra, 2009: M = 42.4 (11.8); Van Rijsoort, Emmelkamp
& Vervaeke, 1999: M = 43.14 (12.02); Van Rijsoort et al., 1997: M = 37.29 (10.55)).
De gerapporteerde gemiddelde scores in een (poli)klinische patiëntengroep
(Kerkhof et al., 2000: M = 58.82 (11.16)) en in een steekproef van patiënten met
gegeneraliseerde angststoornis (G AS ; van der Heiden et al., 2009: M = 67.1 (8.8))
zijn hoger. Percentielscores voor de Nederlandstalige P SWQ zijn te vinden in
Van der Heiden et al. (2009).
Betrouwbaarheid
In een steekproef uit de normale populatie is de interne consistentie
(Cronbach’s alpha) uitstekend (α = .88-.92; Van der Heiden et al., 2009; Van
Rijsoort et al., 1997, 1999). In een klinische groep (α = .83-.86; Kerkhof et al.,
2000; Van der Heiden et al., 2009) is de interne consistentie eveneens goed.
Validiteit
Ook de convergente validiteit is goed, aangezien de totaalscore significant correleert met gerelateerde constructen zoals trekangst (Z BV ; r = .49-.75), depressie (B D I ; r = .54-.62) en piekeren gemeten via een andere piekervragenlijst
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(W D Q (-R ); r = .61-.68) in de normale populatie (van Rijsoort et al., 1999, 1997).
In een (poli)klinische groep correleert de P SWQ -score eveneens met de W D Q (r
= .48), met negatieve emotionaliteit (N E M ; r = .50) en met depressie (enkel in
groep suïcidepogers, BD I ; r = .49; Kerkhof et al., 2000).
Factoranalyses op de Nederlandstalige P SWQ leveren een tweefactorenoplossing (positief en negatief geformuleerde items; van Rijsoort et al., 1999)
op, of een éénfactoroplossing, die de omkeeritems als methodologische factor
omvat (Van der Heiden, Muris, Bos & Van der Molen, 2010).
ge b r u i k s waard e n
De P SWQ is het meest gebruikte instrument om de neiging tot pathologisch
piekeren te meten, zowel in onderzoek als in de klinische praktijk. Op basis van
de vragenlijst kan een onderscheid gemaakt worden tussen patiëntengroepen, waarbij G A S -patiënten de hoogste scores behalen. Bovendien is de P SWQ
gevoelig voor veranderingen na een therapeutische interventie (zie Startup
& Erickson, 2006). Om fluctuaties in piekeren beter te kunnen opvolgen, werden eveneens twee aangepaste versies ontworpen, die de neiging tot piekeren
meten tijdens de voorbije week (Stöber & Bittencourt, 1998) of voorbije dag
(Joos, Raes, Vansteenwegen & Hermans, 2009).
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