ADHD-Screener: Zelf-rapportage vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit voor volwassenheid en
kindertijd
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De ADHD-screener meet of volwassenen gedrag vertonen die overeenkomen met ADHD-symptomen. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen symptomen van Aandachtstekort en symptomen van Hyperactiviteit/Impulsiviteit in
zowel de kindertijd als in de volwassenheid.

De vragenlijst
Vragen
De ADHD-screener bevat 23 vragen die tweemaal worden gesteld. De eerste keer geeft de
invuller aan of het voorkomt in de volwassenheid, de tweede keer of dat gebeurde in de
kindertijd. Een voorbeeldvraag is: “Ik probeer onder bezigheden uit te komen waarop ik me
langere tijd moet concentreren”. Bij iedere vraag wordt aangegeven in hoeverre bepaald
gedrag aanwezig is of was met behulp van de antwoorden 0 (nooit of zelden), 1 (soms), 2
(vaak) of 3 (erg vaak).

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Volwassenen

Schalen, scoring en normering
Schalen
1. Aandachtstekort
2. Hyperactiviteit/Impulsiviteit
De schalen worden weergegeven voor de kindertijd en de volwassenheid. Een lage score
betekent geen tot lichte ADHD-symptomatologie en een hoge score ernstige
symptomatologie.
Verder worden de scores afzonderlijk voor de kindertijd en volwassenheid omgezet naar
negen criteria voor Aandachtstekort en Hyperactiviteit/Impulsiviteit. Wanneer wordt
voldaan aan zes of meer van de negen criteria wordt verder onderzoek aangeraden.

Psychometrische gegevens
De ADHD-screener is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Wel heeft onderzoek aangetoond
dat de interne consistentie binnen de aandachttekortschaal .86 is en voor de hyperactiviteit/

Impulsiviteitschaal .81.
De ADHD-screener is gebaseerd op DSM-IV criteria voor ADHD.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De ADHD-screener is ontwikkeld door Kooij en Buitelaar (1997).
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.


Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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