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ASV – Autisme Spectrum Vragenlijst 
© 2014, Bohn Stafleu van Loghum 
 

De ASV brengt kenmerkende symptomen van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij kinderen/jongeren in kaart. 

Deze vragenlijst screent mogelijke symptomen van ASS voor vroege erkenning of een verwijzing voor diagnostisch 

onderzoek. Ook kan de voortgang en effect van training/behandeling in kaart worden gebracht. 

 

Er is een zelfrapportage en informantenlijst beschikbaar. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De ASV bestaat uit 24 vragen met gedragingen. Een voorbeeldvraag is: “Ik heb het snel door 
als ik iets gezegd heb dat anderen kwetst”. De vragen kunnen beantwoord worden met 1 
(Helemaal niet mee eens), 2 (Niet mee eens), 3 (Tussenin), 4 (Mee eens) en 5 (Helemaal 
mee eens). 
 

Afnameduur  
15 minuten  
 

Informanten  

Kinderen/jongeren of ouders/verzorgers 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Schalen 
1. Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) 
2. Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG) 

 
De totaalscore Gedragskenmerken Autisme wordt berekend door de scores van de twee 
schalen bij elkaar opgeteld. Van beide schalen en de totaalscore worden deciel- en 
percentielscores berekend. Scores hoger dan deciel IX vereisen extra aandacht.  
 
Op basis van de totaalscore wordt ook een posttestdiagnosekans weergegeven.  

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De normen voor de ASV zijn verzameld in het schooljaar 2012/2013 bij 2718 personen. Voor 
normering van de informantenrapportage zijn gegevens verzameld bij 1864 
ouders/verzorgers van jeugdigen uit de algemene bevolking en 254 ouders/verzorgers van 
jeugdigen met een ASS-diagnose. Voor normering van de zelfrapportage zijn gegevens 
verzameld bij 600 jeugdigen tussen 9 en 18 jaar uit de algemene bevolking. 
 
De vragenlijst is in 2015 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl. 

 

 

  

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14798/autisme-spectrum-vragenlijst/
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De ASV is ontwikkeld door van der Ploeg en Scholte en wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van 
Loghum.  

 

Literatuur  
Van der Ploeg, J.D., & Scholte, E.M. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum 
 
Meer informatie of een papieren versie? www.bsl.nl  

 

 

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.  
 
Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met de uitgever, afrekenen verloopt via 
Praktikon. 
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