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doel
De P TQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst die als doel heeft om iemands algemene neiging tot herhaaldelijk negatief denken te meten.
b e s c h r ijvi n g
De P TQ bestaat uit 15 items. Respondenten geven op een schaal van nooit (0)
tot bijna altijd (4) aan in welke mate de uitspraken op hen van toepassing zijn
wanneer zij over negatieve ervaringen of problemen nadenken. De totaalscore
wordt berekend door de 15 items op te tellen. Daarnaast kunnen scores voor
drie subschalen worden berekend: (1) kerneigenschappen van herhaaldelijk
negatief denken (mate van herhaling, mate van intrusie, moeite met losmaken/afstand nemen (9 items; b.v. ‘Dezelfde gedachten blijven steeds door mijn
hoofd gaan’), (2) ervaren improductiviteit van herhaaldelijk negatief denken (3
items, b.v. ‘Ik denk over veel problemen na zonder ze op te lossen’), en (3) inbeslagname van mentale capaciteit door herhaaldelijk negatief denken (3 items;
b.v. ‘Mijn gedachten nemen mij volledig in beslag’).

1 Programmagroep Klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam
Correspondentie-adres: Thomas Ehring, Universiteit van Amsterdam, Programmagroep
Klinische Psychologie, Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam, TEL: 0205256858, e-mail adres:
t.w.a.ehring@uva.nl
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ac h t e r g ron d
De P TQ is ontwikkeld om de neiging tot herhaaldelijk negatief denken los van
een specifieke inhoud te kunnen bepalen. De vragenlijst is gebaseerd op de
definitie dat herhaaldelijk negatief denken een stijl van nadenken over problemen (tegenwoordig, verleden of toekomstig) of negatieve ervaringen is die
drie hoofdkernmerken heeft: (1a) het denken is herhaaldelijk van aard, (1b) het
is (tenminste gedeeltelijk) intrusief en (1c) het is moeilijk om er afstand van te
nemen. Als twee aanvullende kenmerken van herhaaldelijk negatief denken
wordt beschouwd dat (2) personen herhaaldelijk negatief denken als improductief ervaren en (3) dat herhaaldelijk negatief denken mentale capaciteit
vereist (zie Ehring et al., 2011).
a f na m e e n scori n g
De P TQ kan afgenomen worden in 5 tot 10 minuten. Er zijn geen omkeeritems.
De totaalscore wordt berekend door alle 15 items op te tellen. Voor de subschaal kerneigenschappen van herhaaldelijk negatief denken moeten de items
1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 worden opgeteld. De subschaal ervaren improductiviteit
van herhaaldelijk negatief denken bestaat uit items 4, 9 en 14 en de subschaal
inbeslagname van mentale capaciteit door herhaaldelijk negatief denken uit de
items 5, 10 en 15.
p syc h om e t ri sc h e e i g e n sc happe n
Normen
In studentenpopulaties in Nederland en België werden gemiddelde P TQ -score
gevonden van respectievelijk 28.63 (SD = 9.67) en 29.22 (SD = 10.51) (Ehring et al.,
in press). Deze scores zijn vergelijkbaar met de gemiddelde P TQ scores die voor
de oorspronkelijke Duits- en Engelstalige versies in gezonde populaties werden gevonden (Ehring et al., 2011). De gerapporteerde gemiddelde scores zijn
hoger in depressieve cliënten (M = 37.56; S D = 9.99) en cliënten met een angststoornis (M = 35.93; SD = 13.60) (Ehring et al., 2011).
Betrouwbaarheid
De interne consistentie (Cronbach’s alpha) is goed voor zowel de totaalscore
(α = .93 - .94) als de subschalen (α = .75 - .92). Bovendien is er een goede hertestbetrouwbaarheid van r = .75 gevonden (hertest-interval: 3 weken; Ehring et al.,
in press).
Validiteit
De P TQ correleert hoog met andere meetinstrumenten voor herhaaldelijk
negatief denken, zoals de Ruminative Reponse Scale (R R S ) en de Penn State
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Worry Questionnaire (P SWQ ), wat duidt op een hoge convergente validiteit
(Ehring et al., 2011; in press). Verder wijzen een aantal bevindingen erop dat de
P TQ inderdaad een disfunctionele stijl van herhaaldelijk denken meet. Zo laat
de P TQ b.v. significant hogere correlaties met de R R S subschaal brooding zien
dan met de subschaal reflection. Bovendien is de P TQ significant gecorreleerd
met symptomen van angst en depressie en scoren cliënten met depressie en
angststoornissen significant hoger op de vragenlijst dan gezonde proefpersonen (predictieve validiteit). Resultaten uit confirmatorische factor analyses
ondersteunen een hiërarchisch meetmodel met een hogere orde factor herhaaldelijk denken en drie lagere orde factoren die overeenkomen met de drie
subschalen (Ehring et al., 2011; in press).
ge b r u i k s waard e n
De P TQ is een geschikt instrument voor het meten van herhaaldelijk negatief
denken onafhankelijk van een specifieke inhoud. Het instrument kan daarom
goed van pas komen bij het meten van herhaaldelijk denken vanuit een transdiagnostisch perspectief.
b e s c h i k ba a rh e i d
De P T Q kan kosteloos verkregen worden bij Thomas Ehring (e-mail:
t.w.a.ehring@uva.nl).
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