Bijlage 4a: Screeningsinstrumenten voor volwassenen met ADHD
Instrument

Volledige naam en korte beschrijving

ADHD-RS of
(Nederlands):
Zelfrapportage
vragenlijst voor
aandachtsproblemen en
hyperactiviteit

Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Rating Scale

ADHS-SB
(in Engels ADHDSR)

18 items op een 4-puntsschaal op basis van DSM-IV-criteria. Er is
een versie voor informanten en een voor zelfbeoordeling. Zie bijlage
4b.

Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung,
Selbstbeurteilungsskala
Een Duits instrument/hulpmiddel bij de diagnostiek van ADHD bij
volwassenen op basis van de DSM-IV en de ICD-10. Er werden twee
versies ontwikkeld, een zelfrapportage (ADHS-SB) en een versie
voor de diagnosticus (ADHS-DC).
Het instrument heeft 22 items op een 4-puntsschaal. 18 items gaan
over de diagnostische criteria (maar in taal van volwassenen
omgezet), de overige gaan over de aanvang van de klachten en de
ernst van de beperkingen die eruit voortkomen.

ADSA

Attention Deficit Scales for adults
Zelfrapportage, 54 items op een 5-puntsschaal.

AHA

Assessment of Hyperactivity and Attention
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18 items (9 onoplettendheid, 9 over hyperactiviteit/impulsiviteit),
zelfbeoordeling, ja of nee antwoorden. Direct uit de DSM-IV-criteria
afkomstig.

AISRS

Adult ADHD Investigator Symptom Report Scale
18 items die direct afgeleid zijn van de 18 criteria in de DSM-IV,
maar dan in volwassenentaal. De clinicus vult deze in,
patiëntenversie is de ASRS (zie elders in deze tabel).

APQ

Adult Problems Questionnaire
Zelfrapportage, 43 items op een 4-puntsschaal.

ARS

Adult Rating Scale
Self-report ADHD rating scale van 25 items op een 4-puntsschaal,
gebaseerd op de DSM-III-R.

ASRS

Adult ADHD Self-Report Scale Symptom Checklist version 1.1
18 items op een 5-puntsschaal, door de WHO ontwikkeld, afgeleid uit
de DSM-IV. De symptomen in de DSM-IV zijn vertaald naar
volwassenentaal.
Er is een 6 itemversie, de ASRS screener v1.1 Deze is ontwikkeld
door de WHO en heeft zes items met een 5-puntsschaal die zijn
afgeleid uit de DSM-IV. De symptomen in de DSM-IV zijn vertaald
naar volwassenentaal.
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Er is ook een versie voor de clinicus, de Adult ADHD Investigator
Symptom Report Scale (de AISRS, zie hierboven).

BAARS-IV

Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV
De BAARS-IV gaat de huidige symptomen van ADHD na volgens de
DSM-IV en domeinen van beperkingen, en ADHD-symptomen in de
kindertijd. De schaal bevat een zelfbeoordelingsschaal en een schaal
voor anderen, zoals partner, ouder, broer of zus.

BADDS

Brown Attention Deficit Disorder Scales
Brown ADD Scale (zelfrapportage/RS) van 40 items met een 4puntsschaal van huidige symptomen, gebaseerd op de DSM-IV.

Barkley’s
Current
Symptoms Scale

Barkley’s Current Symptoms Scale (with supplemental
Barkley Scales)
Barkley’s Current Symptoms Scale Self Report Form is een
zelfrapportage (18 huidige symptomen, beperkingen, comorbiditeit
(alleen Oppositional Defiant Disorder; ODD). Aanvulling vanuit
andere schalen van Barkley die door de omgeving van betrokkene
van te voren kunnen worden ingevuld om een indruk te krijgen van
de huidige symptomen en die uit de kindertijd:
• Current Symptoms-Other Report Form
• Childhood Symptoms Scale-Other Report Form
• Childhood School Performance Scale-Other Report Form
En deze door de betrokken zelf:
• Childhood Symptoms Scale-Self-Report Form (ChSS-SRF)
• Developmental Employment, Health, and Social History Form
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Work Performance Rating Scale-Self-Report Form

CAARS

Conners’ Adults ADHD Rating Scale
Vraagt naar huidige symptomen. Drie versies: lange (66 items, LVversie), korte (26 items) en een screeningsinstrument (12 items).
Items hebben een 4-puntsschaal.
Er is een versie CAARS-SR en een CAARS-OR, dus zelfrapportage en
door een informant.

CAARS-OR

Conners’ Adults ADHD Rating Scale - Other Report
Dezelfde 66-items als de CAARS, maar deze lijst wordt ingevuld door
iemand die de patiënt erg goed kent.

CAARS-SV

Conners’ Adults ADHD Rating Scale - Screening Version
Huidige symptomen, 30 items/26 items, zelfrapportage of
clinicusversie.

Caterino Scale

Caterino Scale
18 items met een 3-puntsschaal. Zelfrapportage of door informant.
Gebaseerd op gedrag dat het best past bij DSM-IV-criteria.

CSS

Barkley’s Current Symptoms Scale
18 items op een 4-puntsschaal (9 onoplettendheid, 9 over
hyperactiviteit/impulsiviteit) naar huidige ADHD-symptomen.
Twee versies: CSS-SR en CSS-OR.
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SI

Symptom Inventory
Zelfrapportage, 18 items (9 onoplettendheid, 9 over
hyperactiviteit/impulsiviteit) met een 4-puntsschaal, gebaseerd op
de DSM-IV.

WURS

Wender Utah Rating Scale
Deze self-rating scale van symptomen uit de kindertijd en de
volwassenheid bestaat uit 64 items op een 5-puntsschaal (originele
uit 61 items) en focust retrospectief op symptomen uit de kindertijd
(8-10 jaar), aangevuld met huidige symptomen van hyperactiviteit,
impulsiviteit en aandachtstekort. Niet bedoeld/geschikt om de
criteria van de DSM-IV te reconstrueren.
Er is een Duitse verkorte versie van 25 items, de WURS-K (mogelijk
ook een Engelse versie, de WURS-Short).

WURS-K of
WURS-S of
WURS-25

Screening/symptomatologie in de kindertijd
Bevat 25 items op een vijfpuntsschaal 0-4. Maximale score is 100.
De WURS-K is een in Duitsland verkorte versie van de WURS van 61
items. Deze vraagt ADHD-symptomen in de kindertijd en huidig na.

YARS

Young Adult Rating Scale
Zelfrapportage, 24 items op een 5-puntsschaal (17 van de 18 DSMIV-criteria en 7 items over moeilijkheden op de middelbare school).

YAQ

Young Adult Questionnaire
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Zelfrapportage, 112 items op een 8-puntsschaal.
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