AUTI-R
Schaal voor vroegkinderlijk autisme

ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST
Oorspronkelijke
versie

Van Berckelaer-Onnes & Hoekman (1990)

Huidige versie

Van Berckelaer-Onnes & Hoekman (1991)

Doel

Meten van vroegkinderlijk autisme, PDD-AD

Gebruik

Autisme Spectrum Stoornissen

Doelgroep

1-12 jaar

Afname

Hoe:

Tijdsduur:

Individuele handmatige afname en met behulp van het
computerprogramma STM. Voor afname is geen speciale
deskundigheid op gebied van autisme vereist.
30-45 minuten

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
Beschrijving

Materiaal:

Een handleiding, twee beoordelingsschalen (1- 6 jaar en 6-12
jaar) en voor elke leeftijdsvariant twee sleutels (voor
sprekenden en niet-sprekenden).

Schalen:

De schaal bestaat uit twee delen: voor 1 t/m 6 jaar en één
voor 6 t/m 12 jaar met elk 51 vragen.

Interpretatie: De 51 vragen worden op een zespuntsschaal gescoord, van
'nooit' tot 'zeer frequent'. Er bestaat ook een korte versie
met 6 vragen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar, deze is
ontwikkeld voor de opsporing van autisme in de
jeugdgezondheidszorg (zie Hoekman & Duijnhoven, 1996).
De score geeft aan hoe vaak de gedragsverschijnselen
voorkomen. Voor de normering bestaan vier normgroepen;
deze variëren met de leeftijd en of een kind al praat of niet
(3‑6:11 jaar, sprekend (n = 175); 0:10‑6:11 jaar, niet
sprekend (n = 106); 6:0‑12:11 jaar, sprekend (n = 349) en
6:0‑12:11 jaar, niet sprekend (n = 76) uit Nederland en
Vlaanderen (1990)). Weging en sommering van de scores
leidt tot ruwe scores, deze worden via een
transformatietabel vertaald in een eindscore. Er zijn drie
classificaties; autistisch, geen classificatie of niet-autistisch.
Betrouwbaarheid en
validiteit (COTAN)

Betrouwbaarheid:
Begripsvaliditeit:
Criteriumvaliditeit:

goed
voldoende
voldoende
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