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De Sensory Profile-NL Tieners en Volwassenen (AASP) meet het vermogen tot sensorische informatieverwerking van 

adolescenten en volwassenen. De lijst wordt ingevuld door de cliënt zelf.  

 

Er is ook een versie voor kinderen van 4-12 jaar (SP-NL en de verkorte SSP-NL) en voor jonge kinderen van 0-2 jaar 

(ITSP) beschikbaar. Voor 3-jarigen wordt geadviseerd de SP-NL te gebruiken met de jongste normgroep. 

Alle versies zijn via BergOp in te vullen. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De AASP bestaat uit 60 mogelijke reacties van een cliënt op sensorische informatie. Reacties 
zijn bijvoorbeeld “Ik ben bang voor hoogtes”. De cliënt geeft op een vijfpuntsschaal aan of dit 
1) Bijna nooit, 2) Zelden, 3) Af en toe, 4) Vaak of 5) Bijna altijd voorkomt. Als de cliënt niet 
in staat is de vraag te beantwoorden omdat een bepaalde situatie niet is ervaren, dan kan de 
optie n.v.t. gekozen worden. 
 

Afnameduur  
Ongeveer 15 minuten. 
 

Informanten  

Cliënt/patiënt  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De reacties worden onderverdeeld in zes itemgroepen. 
 

Kwadranten 
- Kwadrant 1: Gebrekkige registratie 
- Kwadrant 2: Prikkelzoekend 
- Kwadrant 3: Sensorische gevoeligheid 
- Kwadrant 4: Prikkelvermijdend 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De Vragenlijst is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.  
Wel is in de handleiding uitgebreid aandacht besteed aan het theoretisch kader en de 
betrouwbaarheid (tussen .639 en .775). Samen vormt dat een basis voor de bewering dat scores 
van het profiel betrouwbare en valide conclusies mogelijk maken over de patronen in iemands 
sensorische prikkelverwerking.  

  

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De AASP wordt uitgegeven door Pearson. 
 
De oorspronkelijke versie is ontwikkeld door Winnie Dunn en Catana E. Brown. De Nederlandse 
bewerking is gedaan door André Rietman, SI-Neuro, Delft. 

 
Brown, C.E., Dunn, W. (2002). Adolescent/Adult Sensory Profile-NL, Tieners en Volwassenen 11 

t/m 65+ jaar, Handleiding. Pearson 
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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 www.bergop.info 

➔ Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Pearson, betaling verloopt via Praktikon. 

Wel dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Pearson 

worden uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers 

stelt. Neem contact op met Praktikon hierover. 

 
 

 

 

http://www.bergop.info/

