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Diagnostisch instrument 

Nederlandse versie van het Teacher Telephone Interview 
for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and related 
disorders: DSM-IV version (TTI-IV) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie R. Tannock, M. Hum, M. Masellis, T. Humphries, R. Schachar (2002, 2008). 

Huidige versie Y. Groen, J.A. Brunnekreef, B.J. van den Hoofdakker, P.J. Hoekstra (2008, 2011).  In de 

Nederlandse versie is de Impairment Rating Scale for Teachers (IRS-T) toegevoegd.   

Doel De TTI is een semi-gestructureerd diagnostisch instrument dat voornamelijk is ontwikkeld 

voor het diagnosticeren van externaliserende gedragsstoornissen (ADHD, ODD en CD) en 

het screenen op diagnoses van andere emotionele en psychiatrische stoornissen. 

Gebruik ADHD, ODD/ CD 

Doelgroep 6 t/m 12 jaar   

Afname en scoring Hoe: Dit semi-gestructureerde telefonisch interview dient te worden afgenomen door een 

getrainde gedragswetenschapper (minimaal WO geschoold). Informant is de 

basisschoolleerkracht (niet geschikt om af te nemen bij intern begeleiders).  

  

Tijdsduur:  45 min -1 uur (incl. IRS-T) 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: De TTI-NL bestaat uit een interviewformulier en handleiding. 

  

Schalen en interpretatie:  

De TTI-NL bestaat uit een drietal interview delen.   

-Het eerste algemene deel heeft de volgende doelstellingen: beeld krijgen van (1) 

schoolsituatie en (2) schoolprestaties en eventueel intelligentieniveau van het kind. Binnen 

dit deel is er geen sprake van specifieke scoring of interpretatie. Deze informatie wordt 

meegenomen om later probleemgedrag qua ernst te scoren.   

-Het tweede deel is het “Externaliserende deel”. Hier wordt binnen verschillende contexten 

op school symptoomgedrag van het kind behorende bij de stoornissen ADHD, ODD en CD 

uitgevraagd. Aan de hand van een 4 puntsschaal wordt de ernst van de aanwezigheid van 

een symptoom gescoord (0,1,2,3), waarbij het gaat om een klinisch oordeel. Indien een 

score 2 of 3 wordt gegeven, kan worden gesproken van aanwezigheid van het symptoom. 

Vervolgens wordt per stoornis geteld hoeveel symptomen in totaal in de schoolsituatie 

voorkomen, dat naast de criteria van de DMS-IV kan worden gelegd.   

-Het derde deel is het “algemene psychopathologie”. In dit deel wordt gescreend naar de 

aanwezigheid van eventuele comorbiditeit (zoals een angststoornis, stemmingsstoornis, 
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ASS, tics, etc..). 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: nog niet beoordeeld 

Begripsvaliditeit: nog niet beoordeeld  

Criteriumvaliditeit: nog niet beoordeeld 

Wetenschappelijke 

onderbouwing 
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