SCQ: Vragenlijst Sociale Communicatie – Levensloop
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De SCQ screent kinderen voor een autismespectrumstoornis (ASS). Het instrument wordt ingezet om een beeld te
krijgen van de ernst van de ASS-symptomen van kinderen met een diagnose en eventueel om verandering over tijd
te meten. Indien de SCQ als screening wordt ingezet, wordt gekeken of een kind moet worden doorverwezen voor
een volledig diagnostisch onderzoek.
De SCQ kent twee versies: Levensloop en Huidige toestand. Via BergOp kan alleen de Levensloop-versie worden
afgenomen. De versie Levensloop wordt gebruikt voor de diagnostische screening.

De vragenlijst
Vragen
De SCQ bevat 40 vragen waarbij de invuller aangeeft of het kind gedurende de volledige
ontwikkelingsgeschiedenis bepaalde acties uitvoerde. Bijvoorbeeld “Heeft hij/zij ooit
"maniertjes" of een vreemde wijze gehad om zijn/haar handen of vingers te bewegen, zoals
flapperen of zijn/haar vingers voor de ogen bewegen?”. De vragen kunnen met Ja of Nee
beantwoord worden.

Afnameduur
Ca. 10 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Schalen, scoring en normering
Er worden 3 domeinen berekend.

Domeinen
1.
2.
3.

Wederkerige sociale interactie
Communicatie
Beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen

Per domein wordt een ruwe score gegeven. De drie domeinen samen vormen de totaalscore.
Voor de Totaalscore geldt een afkappunt van 15: scores hoger dan 15 duiden op ASS.

Psychometrische gegevens
Er zijn geen normen voor de SCQ. Wel is op basis van onderzoek een afkappunt berekend.
Hoewel de vragenlijst hoog correleert met de ADI-R, die betrouwbaar en valide is, blijkt uit
Nederlands onderzoek dat de SCQ bij 0-4 jarigen resulteert in een hoog aantal kinderen dat
onterecht een positief resultaat boekt.
De SCQ is niet beoordeeld door de COTAN.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De SCQ wordt uitgegeven door SIG vzw. Handleidingen en papieren versies zijn te bestellen via
www.sig-net.be of info@sig-net.be.
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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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