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Ruminative Response Scale (R RS )

Filip Raes1 & Patricia Bijttebier2

o r igi n e l e r e f e re n t i e ( s)
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Raes, F., Schoofs, H., Hoes, D., Hermans, D., Van Den Eede, F., & Franck,
E. (2009). ‘Reflection’ en ‘brooding’ als subtypes van rumineren: een herziening van de Ruminative Response Scale. Gedragstherapie, 42, 205-214.
(Nederlandstalige versie)
do e l
De R R S is een zelfrapportage-instrument en meet ruminatieve gedachten en
handelingen ten aanzien van neerslachtigheid en depressieve gevoelens (d.i.
emotiegericht rumineren) bij respondenten van 18 jaar en ouder.3
b e s c h r ijvi n g
De R R S bestaat uit 22 items. Respondenten duiden aan de hand van een 4-puntenschaal, gaande van bijna nooit (1) tot bijna altijd (5), aan hoe vaak ze een

1 Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie, Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven; Met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek – Vlaanderen (FWO), project G.0339.08.
2 Onderzoeksgroep Klinische Psychologie, Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven
Correspondentieadres: Filip Raes, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele
Psychopathologie, Tiensestraat 102; B-3000 Leuven, België. Tel +0032 (0)16 32 58 92, Fax: +0032
(0)16 32 60 99, e-mail adres: filip.raes@ppw.kuleuven.be
3 Om emotiegericht (depressief) rumineren bij kinderen te meten, is een uitgebreide versie
van de Children Response Style Questionnaire (CRSQ; Abela, Vanderbilt & Rochon, 2004)
voorhanden. Deze versie werd ontwikkeld door Verstraeten, Vasey, Raes en Bijttebier (2010).
Ze laat eveneens toe reflection en brooding subscores te berekenen en kan kosteloos bekomen
worden bij Patricia Bijttebier (patricia.bijttebier@ppw.kuleuven.be).
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aantal dingen denken of doen wanneer ze neerslachtig of depressief zijn.
Naast een totaalscore (22 items), focust men recent meer en meer op een subset van tien items uit de RRS , die zich verdelen over twee subschalen, Reflection
en Brooding, elk bestaande uit vijf items. De 12 resterende items worden dan
niet meer gebruikt omdat ze inhoudelijk te veel overlap vertonen met depressieve klachten.
ac h t e r g ron d
De R R S werd oorspronkelijk ontwikkeld door Nolen-Hoeksema en collega’s
(Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991; zie Raes et al., 2003). Later verscheen er een
licht aangepaste versie, waarin vier items uit de oorspronkelijke R R S werden
vervangen (Treynor et al., 2003). Het is deze herziene R R S waarover dit stuk
handelt (zie Raes et al, 2009). De subschalen Reflection en Brooding krijgen
in onderzoek steeds meer aandacht. Brooding lijkt daarbij vooral het meest
maladaptieve aspect uit te maken van rumineren. De rol van Reflection is
minder duidelijk. Als we al het recente onderzoek ter zake samenleggen is het
verantwoord te stellen dat het reflectieve rumineren (vaak) relatief minder
maladatief is, maar daarom nog niet (steeds) noodzakelijk ‘adaptief’ (Raes et
al., 2009).
a f n a m e e n scori n g
De R R S kan afgenomen worden in 5 tot 10 minuten. Er zijn geen omkeeritems.
Optellen van de items 1, 3 t/m 19, en 23 t/m 26 levert de totaalscore op. Om de
scores op de subschalen Reflection en Brooding te bekomen dienen respectievelijk de items 6, 10, 11, 17 en 18, en 9, 12, 13, 24, en 26 opgeteld te worden. De
Nederlandse R R S - lijst bestaat uit 26 items, omdat vier items uit de hoger vermelde eerdere versie van de R R S , die niet in de herziene R R S werden weerhouden, toch behouden bleven (items 2, en 20 t/m 22; Nolen-Hoeksema & Morrow,
1991; Raes et al., 2003). Met de Nederlandse lijst van 26 items kunnen zo de oorspronkelijke 22-item R R S score, de herziene 22-item R R S score, alsook de brooding en reflection subscores berekend worden.
p syc h om e t ri sc h e e i g e n sc happe n
Normen
Raes et al. (2009) rapporteren gemiddeldes van 40.8 ( S D = 10.8), 8.6 (S D = 2.8),
en 10.1 (S D = 3.1) voor respectievelijk de totaalscore (22 items) en de subschalen Reflection (5 items) en Brooding (5 items) in een steekproef bestaande uit
Vlaamse studenten (N =432). Voor een groep depressieve patiënten (ambulant)
(N =22) bedragen deze waarden 58.5 (SD = 11.2), 10.5 (SD = 3.0), en 15.0 (SD = 2.7).
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Betrouwbaarheid
De interne consistentie (Cronbach’s alpha) voor de 22-item R R S is uitstekend
(.90), en die voor de twee 5-item subschalen Reflection en Brooding voldoende:
respectievelijk .75 en 78.
Validiteit
Confirmatorische factoranalyes op de subset van 10 items ondersteunen het
2-factorenmodel Reflection–Brooding (Schoofs et al., 2009) en beide factoren zijn matig gecorreleerd (.42) (Raes et al., 2009). Zowel de totaalscore als de
beide subschalen vertonen goede convergente validiteit, zoals blijkt uit verbanden met theoretisch verwante constructen. Wat discriminante validiteit
betreft, is het vooral de Brooding schaal die samengaat met (prospectieve)
depressieve klachten en andere depressiegerelateerde constructen (Schoofs et
al., 2009).
ge b r u i k s waard e n
De R R S is het meest gebruikte instrument door onderzoekers om ruminatie te
meten. Het wordt ook frequent in therapie-onderzoek gebruikt om de effecten van therapieën en interventies op rumineren te testen (zie bijv. Watkins
et al, 2007). In die zin vormt het evalueren van de voortgang van individuele
(depressie)behandelingen, die zich in bijzonderheid richten op de aanpak van
rumineren, een belangrijke gebruikswaarde van de RRS .
b e s c h i k ba a rh e i d
De R R S kan kosteloos bekomen worden bij Filip Raes (filip.raes@ppw.kuleuven.
be); of zie de Appendix bij Raes et al. (2009).
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