
 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Diagnostisch instrument 

ADHD Vragenlijst (AVL) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Scholte & Van der Ploeg (1998) 

Huidige versie Scholte & Van de Ploeg (2005) 

Doel Vaststellen of er gedragskenmerken van ADHD aanwezig zijn 

Gebruik ADHD 

Doelgroep 4-18 jaar 

Afname en scoring Hoe: Een pedagoog of psycholoog neemt de AVL af bij een ouder 

of leerkracht van het betreffende kind (iemand die het kind 

goed kent). Het is raadzaam om de AVL bij meerdere 

personen af te nemen (bijv. ouders en leerkracht) om een 

compleet beeld te krijgen. Invullen kan op papier of (indien 

in bezit van een account) op www.testweb.nl 

 

Tijdsduur: Ongeveer 5 minuten 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Handleiding, formulieren en een sleutel 

 

Schalen: Aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit, in 

totaal 18 items (gedragsaspecten, gebaseerd op de 

beschrijving in de DSM-IV) 

 

Interpretatie: De invuller geeft aan in welke mate er in het afgelopen 

halfjaar bij de jeugdige sprake was van de genoemde 

gedragsaspecten. Het gedrag wordt hierbij beoordeeld op 

stabiliteit. Er kan handmatig of geautomatiseerd via internet 

gescoord worden. Scoring vindt plaats met behulp van een 

sleutel. De subschaalscores worden opgeteld en de ruwe 

scores worden omgezet in decielscores.(In de vragenlijst 

wordt een vijfpuntsschaal gehanteerd (0= het gedrag komt 

niet voor; 1= het gedrag komt af en toe voor; 2= het gedrag 

komt geregeld voor; 3= het gedrag komt vaak voor; 4= het 

gedrag komt zeer vaak voor)). Een hoge score 

correspondeert met een indicatie voor ADHD-gedragssymptomen. 

Scores boven de grenswaarden geven 

een indicatie voor (vermoedelijke) aanwezigheid van ADHD 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/adhd#diagnose
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problematiek. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: goed 

Begripsvaliditeit: goed 

Criteriumvaliditeit: voldoende 

Wetenschappelijke 

onderbouwing 

Scholte & Van der Ploeg (2005). Handleiding ADHD-vragenlijst. Houten: 

Bohn Stafleu Van Loghum 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de AVL door het NJi klik hier. 

Uitgever Bohn Stafleu Van Loghum, www.bsl.nl. 

 

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/ADHD-vragenlijst-(AVL)
http://www.bsl.nl/
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