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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige, ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

Overige, ongespecificeerd 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Mentale functies 

 

 Korte beschrijving  De Irrational Beliefs Inventory-50 (IBI-50) is een bewerking van 

gedeeltes uit de Irrational Beliefs Test (Jones, 1968)4 en de Rational Behavior Inventory 

(Shorkey en Whiteman, 1977)5 en bestaat uit 50 items onderverdeeld in 5 dimensies, te 

weten: piekeren, rigiditeit, behoefte aan waardering, externe controle en 

probleemvermijding. De 5 subschalen kunnen onderling worden gescoord, maar er kan ook 

een totaalscore berekend worden om de mate van irrationeel denken te kwantificeren. De 

IBI-50 is ontwikkeld uit itempools van de Irrational Beliefs Test (IBT) en de Rational 

Behavior Inventory (RBI).1-5 

 

 Doelgroep  volwassenen1 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Koopmans PC, et al. (1993)2 

 Nederlandse versie  Koopmans PC, et al. (1993)2 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Evaluatief / effectiviteit 

     

 



 

2 

3 Soort / vorm van het meetinstrument      

 

 Vragenlijst      

 Opbouw  50 items, onderverdeeld in 5 dimensies1:  

                   - piekeren (12 items) 

                   - rigiditeit (14 items) 

                   - behoefte aan waardering (7 items) 

                   - externe controle (7 items) 

                   - probleemvermijding (10 items) 

 Invulinstructie  ja, bovenaan het invulformulier6 

 Meetniveau  per item: 5-puntschaal variërend van sterk oneens- sterk eens1; meetniveau  

                        ordinaal 

 Meetniveau  totaalscore per dimensie: voor sommige vragen dienen de antwoorden te 

                        worden gespiegeld. De wijze van spiegelen staat beschreven in het rapport  

                        van Timmerman et al. (1993)1. Totaalschaal irrationeel denken: alle 50  

                        items bij elkaar optellen levert een totaalscore op. Mensen met een hoge  

                        score op bijvoorbeeld de subschaal piekeren, kenmerken zich doordat zij  

                        zich snel zorgen maken over mogelijke problemen.1 

 

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  en in de handleiding via6: 

 https://www.umcg.nl/EN/Research/InstitutesProgrammes/SHARE/Pages/default.aspx  

 Geschatte kosten  gratis1 

 Copyright  ja, © 1993 Timmerman et. al., Noordelijk Centrum voor  

                      Gezondheidsvraagstukken, RU Groningen6 

 

5 Methodologische kwaliteit 

            

 In tabel 1 en 2 wordt gerefereerd naar groep 1 en 2. Onderzoeksgroep 1 bestaat uit 

             een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister. De sample bestaat uit 485 

             respondenten waarvan 42% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de steekproef is 42.3 jaar. 

 Onderzoeksgroep 2 bestaat uit 550 studenten met een gemiddelde leeftijd van 23  jaar. De 

 steekproef telt 307 vrouwen.1  

 

 Interne consistentie 

 Gehele lijst: 
 

 Subcategorie lijst: 

     

                        Tabel 1  Interne consistentie IBI-50 schaal1  
IBI SCHAAL Aantal items α groep 1 α groep 2 

Piekeren 12 .85 .84 

Rigiditeit 14 .81 .71 

Behoefte aan 

waardering 

7 .75 .80 

Externe controle 7 .72 .72 

Probleemvermijding 10 .70 .73 

Totaal 50 .85 .83 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
https://www.umcg.nl/EN/Research/InstitutesProgrammes/SHARE/Pages/default.aspx
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 Reproduceerbaarheid 

 

 Betrouwbaarheid (reliability):1   

 Gehele lijst: 

       Tabel 2 Correlaties tussen de IBI-schalen en andere maten voor psychopathologie1 
 

IBI SCHAAL 

 

Piekeren 

 

Rigiditeit 

 

Waardering 

Externe 

controle 

Probleem 

vermijding 

 

Totaal 

Onderzoeksgroep 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

CCL  

Angst .59  .11  .29  .09  .30  .49  

Depressie .45  .15  -.29  -.01  .40  .45  

SOC   

Algemeen -.17  -.52  -.26  .22  -.33  -.38  

Zelf .37  .00  -.33  -.08  -.33  -.37  

  

Totaal -.36  -.32  -.38  .08  -.42  -.48  

  

GHQ  

Somatisatie .35 .41 .04 .02 .23 .21 .11 .03 .18 .10 .29 .31 

Angst/Imsomnia .44 .50 .03 .07 .29 .30 .09 .08 .24 .15 .38 .42 

Sociale disfunctie .25 .25 .07 .05 .20 .14 .04 .06 .30 .20 .28 .25 

Severe depression .35 .51 .01 .07 .18 .32 .01 .01 .27 .22 .29 .44 

  

Totaal .42 .53 .04 .07 .27 .31 .08 .05 .30 .20 .37 .45 

  

EPQ  

Psychoticisme -.05 -.04 .00 -.25 -.02 -.17 -.17 -.17 -.19 -.11 -.04 -.17 

Extraversie -.25 -.22 -.01 -.04 -.14 -.16 -.05 -.16 -.27 -.08 -.25 -.24 

Neuroticisme .73 .75 .09 .06 .42 .44 .10 .44 .37 .10 .61 .62 

Sociale 

wenselijkheid 

.09 -.08 .34.14 -.09 -.03 -.02 -.03 -.02 -.02 -.02 .15 -.06 

  

SIG  

Kritiek uiten  .35  .02  .43  .02  .25  .39 

Onzekerheid uiten  .36  .07  .37  -.05  .31  .40 

Jezelf kenbaar 

maken 

 .37  .04  .41  .01  .28  .40 

Positieve gevoelens 

uiten 

 .26  .08  .33  -.01  .20  .45 

  

Totaal  .39  .06  .47  -.01  .30  .45 

       Noot: CCL (Cognition checklist), SOC (Sociale cognitielijst), GHQ (general health questionnaire),  

       EPQ (Eysenck Personality Questionnaire), SIG (Schaal voor interpersoonlijk gedrag) 

 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

 

 Taal  Nederlands1, Engels6, Ests7 

 Benodigdheden  invulformulier, pen.1 

 Randvoorwaarden  beheersen van de Nederlandse taal1 

 Benodigde tijd   

 Gebruikershandleiding  ja6, via 

https://www.umcg.nl/EN/Research/InstitutesProgrammes/SHARE/Pages/default.aspx 

 

https://www.umcg.nl/EN/Research/InstitutesProgrammes/SHARE/Pages/default.aspx
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7          Normgegevens 

 

8 Overige gegevens 

 

 De IBI heeft een COTAN beoordeling.3 
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