ADI-R
Autisme Diagnostisch Interview - Revisie

ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST
Oorspronkelijke
versie

Rutter, LeCouteur & Lord (2003)

Huidige versie

De Jonge & De Bildt (2007)

Doel

In beeld brengen van gedragingen die verband houden met een autisme
spectrum stoornis

Gebruik

Autisme Spectrum Stoornissen

Doelgroep

Iedereen met een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar en ouder met een
vermoedelijke Autisme Spectrum Stoornis

Afname

Hoe:

Tijdsduur:

Semigestructureerd interview dat wordt afgenomen bij de
ouder of verzorger van het kind (die bekend is met de
ontwikkelingsgeschiedenis van het kind), de interviewer
moet getraind zijn om de ADI-R af te nemen.
ca. 2,5 uur

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
Beschrijving

Materiaal:

Engelstalige handleiding, Nederlandstalig interviewboekje,
scoreformulier en Engelstalig trainingspakket.

Schalen:

42 subschalen waarbij de volgende onderwerpen aan de
orde komen: achtergrond van het kind, een algemeen beeld
van het gedrag van het kind, de ontwikkeling in de eerste
jaren en de mijlpalen in de ontwikkeling, taalverwerving en
verlies van taal- of andere vaardigheden, functioneren t.a.v.
taal en communicatie, sociale ontwikkeling en spel,
interesses en gedragingen en bijzondere op zich zelf staande
vaardigheden.

Interpretatie: De antwoorden van het interview worden gecodeerd (o =
normaal, 1 = abnormaal en 2 = afwijkend gedrag). De scores
worden ingedeeld in 5 categorieën: sociale interactie,
verbale communicatie, non-verbale communicatie, beperkte
en stereotype gedragingen en afwijkende ontwikkelingen
voor 36 maanden. Per categorie is af te lezen of de
gedragingen passen bij een Autisme Spectrum Stoornis.
Betrouwbaarheid en
validiteit (COTAN)

Betrouwbaarheid:
Begripsvaliditeit:
Criteriumvaliditeit:

niet bekend
niet bekend
niet bekend
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Voor een uitgebreide beschrijving van de ADI-R door het NJi klik hier.

Uitgever

Hogrefe Uitgevers
www.hogrefe.nl

Juni 2011. Diagnostische instrumenten. Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

