
 

Diagnostische fiche ZVAH 
Specifiek Diagnostisch Protocol Gedrag en Emotie  
 

Zelfrapportage 
Vragenlijst voor 
Aandachtsproblemen 
en Hyperactiviteit 
(ZVAH) 

Kooij, J.J.S. & Buitelaar, J.K.  
Vlaamse bewerking door Baeyens, D., Van Dyck, L., 
Broothaerts, C., Dankaerts, M., & Kooij, J.J.S. (2012) 
Leuven: Acco 
Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie 

Doel of meetpretentie Meten van aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit 
Bruikbaar bij onderkennende onderzoeksvragen 

Subschalen/dimensies Twee versies van elk 23 items, beoordeeld op 4-puntenschaal 

• aandachtsproblemen: 11 items 

• hyperactiviteit/impulsiviteit: 12 items 
Elke versie heeft twee lijsten 

• zelfrapportagelijst over gedrag in afgelopen zes maanden 
en in de kindertijd (0-12 jaar) 

• heterorapportage door een ouder over dezelfde 
gedragingen van de (jong)volwassene in de afgelopen 
zes maanden en de kindertijd (0-12 jaar) 

Informatiebron Leerling/ouder 

Doelgroep/normgroep Jongeren van 16;0 tot en met 24;11 jaar 
Jaar normen, 
steekproef 

2009-2010 
Vlaams normeringsonderzoek bij 
- 1325 schoolgaande jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar, 
representatief voor geslacht, opleidingsjaar, onderwijstype en 
onderwijsnet. Voor 406 van deze respondenten vulden de 
ouders ook een vragenlijst in. 
- 318 werkende jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar, 
representatief voor geslacht en beroepscategorie. Voor 190 van 
deze respondenten vulden de ouders ook een vragenlijst in. 
In totaal 18 normtabellen opgesteld per leeftijd 
Geen info over regionale spreiding, verdeling van 
leeftijdsgroepen binnen bovenstaande parameters en verdeling 
van ouders over respectievelijke groepen. 

Afnamewijze en duur Vragenlijst, individueel 
10 minuten 

Bijkomende info CAP adviseert het gebruik van het betrouwbaarheidsinterval in 
combinatie met andere onderzoeksgegevens en -methoden 
Online afname na registratie via http://www.codelessius.eu/zvah 
waar ook papieren invulformulieren gedownload kunnen worden. 

Beoordeling 

CAP 2017  
Normen: Recent, + 
Betrouwbaarheid: voldoende tot goed. Enkel de schaal 
Zelfrapportage Functioneren in de kindertijd is onvoldoende 
stabiel. De test-hertestbetrouwbaarheid bij ouders is goed. 
Validiteit: De convergente en divergente validiteit lag in lijn van 
de verwachtingen. Het aantal vals negatieven ligt laag, het 
aantal vals positieven aan de hoge kant. De begripsvaliditeit is 
onvoldoende maar de schalen zijn behouden conform DSM-IV. 

Faire diagnostiek Geen informatie over al dan niet deelname van jongeren (en hun 
ouders) van niet-westerse oorsprong 

Beoordeling Prodia 2e keuze 

Datum opmaak fiche juni 2020 

 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GE_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.codelessius.eu/zvah

