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De AISI 6-12 meet hechtingsproblemen bij kinderen van 6 tot 12 jaar. De totale hechtingsproblematiek wordt
vastgesteld, maar ook in welke onveilige hechtingscategorie het kind valt. De AISI kan in korte tijd door opvoeders
ingevuld worden.
De AISI is de opvolger van de GIH (Globale Indicatielijst Hechting), maar dan specifiek voor jongere kinderen.
Naast de AISI 6-12 is via BergOp ook de AISI 2-5 af te nemen, een versie voor jongere kinderen.

De vragenlijst
Vragen
De AISI 6-12 bestaat uit twee delen.
A. Deel A bevat 20 vragen over het hechtingsgedrag van het kind. Vragen als “Probeert
uw kind u te dwingen om te doen wat hij/zij wil?” worden beantwoord op een
zespuntsschaal met 1 (nooit), 2 (soms), 3 (regelmatig), 4 (vaak), 5 (zeer vaak) of 6
(altijd).
B. Deel B bevat enkele open vragen waarbij de invuller een uitgebreide toelichting kan
geven. Bijvoorbeeld “Beschrijf uzelf als opvoeder in enkele steekwoorden”.

Afnameduur
Ca. 10 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Schalen, scoring en normering
De twintig vragen over het hechtingsgedrag van het kind (deel A) worden kwantitatief
geïnterpreteerd middels onderstaande typen-indeling. De open vragen uit deel B dienen
kwalitatief geïnterpreteerd te worden door een deskundige psycholoog, orthopedagoog of
kinderpsychiater.

Gehechtheidstypen
1. Onveilig-vermijdend (type A)
2. Onveilig-ambivalent (type C)
3. Gedesorganiseerd (type D)
Per type wordt een ruwe score berekend. Als deze hoger is dan het afkappunt, dan kan
besproken worden van subklinische of klinische gehechtheidsproblemen. De afkappunten
verschillen per gehechtheidstype.
De scores op de drie typen samen vormen de totale onveiligheidsscore.

Psychometrische gegevens
Valideringsonderzoek naar de AISI 2-5 is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Uit
dit onderzoek blijkt dat de AISI 2-5 valide en betrouwbaar is.
De AISI 6-12 is vrijwel identiek aan de versie 2-5 jaar. Deze versie is echter nog in
ontwikkeling, interpreteer de scores daarom voorzichtig.
De AISI is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De AISI 6-12 is ontwikkeld door Basic Trust. Als u de AISI op papier wilt bestellen, vul dan het
bestelformulier in vanaf www.basictrust.com (‘voor professionals / bestelformulier AISI – GIH’).
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.


Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname
en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Afrekening loopt via Praktikon.
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