Screeningslijst voor
autismespectrumstoornissen (SRS-2)

Doel of meetpretentie
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Informatiebron
Doelgroep/normgroep
Jaar normen,
steekproef

Afnamewijze en duur

Bijkomende info

Roeyers R., Thys M., Druart C., De Schrijver M., Schittekatte M,
Hogrefe, Amsterdam, 2015
Opgenomen in de Specifieke Diagnostische Protocol Gedrag en
Emotie
Meten/screening van de ernst van sociale beperkingen die
gepaard gaan met autismespectrum-stoornissen Beoordelen van
de dimensies: interpersoonlijk gedrag, communicatie en
repetitief/stereotiep gedrag
Bruikbaar bij onderkennende en/of indicerende
onderzoeksvragen (zie ook Overzicht testmateriaal Gedrag en
Emotie)
Bij gebruik van de SRS in het kader van screening en diagnose
staat de totaalscore centraal. De vijf SRS behandelschalen zijn:
sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie,
sociale motivatie, autistische preoccupaties.
De behandelschalen zijn nuttig bij het ontwerpen en evalueren
(be)handelprogramma’s.
Daarnaast zijn er twee DSM-5 subschalen die aansluiten bij de
onderverdeling van symptomen in de DSM-5.
 Sociale communicatie en interactie
 Stereotiepe gedragingen en interesses
ouder / verzorger (geen normen voor leerkracht)
versie voor 3-jarigen en een versie voor 4 tot 18-jarigen
2008 t/m 2009 Voor de versie 4 – 18-jarigen zijn er aparte
normen voor jongens en meisjes voor de Vlaamse algemene
populatie. De meerderheid van de 370 Vlaamse kinderen uit de
algemene populatie is afkomstig uit West- en Oost-Vlaanderen.
De representativiteit van de steekproef wordt weinig
gespecificeerd in de handleiding. Voor de autismespectrumgroep (238 kinderen, van 4 tot 18 jaar) zijn er geen aparte
normen per leeftijd, per geslacht, Nederland of Vlaanderen
omdat er geen significante verschillen werden gevonden.
Voor de 3-jarigen zijn er enkel (recentere) Nederlandse normen.
Vragenlijst, screeningsinstrument, individueel, ongeveer 15
minuten
De SRS-2 kan ook digitaal worden afgenomen via Hogrefe
Testsysteem (HTS 5).
Nederlandstalige bewerking van de Social Responsiveness
Scale, second edition van J.N. Constantino, .
De versie en de normen voor de 4- tot 18-jarigen is dezelfde als
die van 2011, enkel de behandelschalen werden herschikt zodat
ze aansluiten bij DSM-5. De vragenlijst voor 3-jarigen is nieuw,
maar werd enkel in Nederland genormeerd en onderzocht en
kan volgens CAP beter niet gebruikt worden.
Voor een Vlaamse CLB-medewerker heeft het dus weinig zin om
de SRS-2 aan te kopen wanneer men al over de SRS beschikt.
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Beoordeling
CAP

COTAN
Faire diagnostiek
Beoordeling Prodia

Datum opmaak fiche

2016
Deze beoordeling gaat over de psychometrische kenmerken van
de SRS. Het is geen beoordeling van de versie voor 3-jarigen
Normen: Recent, +/Betrouwbaarheid: interne consistentie zeer goed voor alle
steekproeven
Validiteit:
concurrente validiteit (met ADI-R): correlatie is hoog voor de
totaalscore (.63) en redelijk hoog voor de subschalen.
Een ROC-analyse toont aan dat het discriminerend vermogen
van de SRS uitstekend is.
Zie CAP-vademecum voor een gedetailleerde analyse van de
validiteit en betrouwbaarheid
2012 zie diagnostische fiche SRS
Geen informatie
2e keuze.
Voor een Vlaamse diagnost heeft het weinig zin om de SRS-2
aan te kopen wanneer men al over de SRS beschikt.
COTAN-beoordeling SRS is strenger dan CAP-vademecum
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