Instrument

Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS-2)

De ADOS-2 is een gestandaardiseerd observatie-instrument voor onderzoek naar de communicatie, sociale interactie en
(verbeeldend) spel. Het wordt afgenomen bij kinderen en adolescenten met een vermoedelijke autisme spectrum stoornis.
Doel
De ADOS-2 lokt, door het aanbieden van vast omschreven activiteiten, materialen en vormen van interactie, gedragingen uit
die relevant zijn voor autisme spectrum stoornissen (ASS). Hiermee kan de diagnose autistische stoornis (het prototype
'klassiek autisme') of ASS worden onderbouwd.
Doelgroep
Peuters (vanaf 12 maanden), kinderen, adolescenten en volwassenen met een vermoedelijke ASS.
Materialen
Het materiaal bestaat uit:
een overstappakket (van ADOS naar ADOS-2)
spelmaterialen
een Nederlandstalige instructiehandleiding
ADOS modules
trainings-dvd modules (Amerikaans)
Gebruik
Voorwaarden voor de professional:
De ADOS-2 kan alleen worden afgenomen door een getrainde onderzoeker. Ook ervaren psychologen, pedagogen en
psychiaters dienen een training (met terugkomdagen) te volgen. Dit kan bij instellingen voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, zoals
Accare in Assen (zie: www.accare.eu) of Karakter in Nijmegen (www.karakter.com). Bij Accare wordt deze training gegeven
door de auteurs van de Nederlandse bewerking.
Werkwijze: De professional kiest eerst een module uit die past bij het taalgebruik en de leeftijdsfase van de jeugdige. De
observatie is in een rustige ruimte met weinig prikkels. Het doel van de ADOS is om informele interacties en communicatie uit
te lokken. De professional dient daarom een confronterende opstelling te vermijden. Zo is het beter om niet recht, maar schuin
tegenover de jeugdige te gaan zitten. Er wordt gebruikt gemaakt van standaardmateriaal. Dit dient vooraf te worden klaar
gelegd en uit het zicht van de jeugdige totdat het wordt gebruikt. Tijdens de observatie maakt de professional alleen notities. Er
moet altijd een video-opname van de observatie worden gemaakt die achteraf wordt gescoord.
Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)
Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt
voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.
Meer informatie
Productinformatie van uitgever Hogrefe
Beoordeling door COTAN
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de
kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.
Bestellen
Hogrefe Uitgevers
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
Telefoon: 020-6713543
E-mail: info@hogrefe.nl
Website: https://www.hogrefe.nl/shop/ados-2-autisme-diagnostisch-observatieschema.html
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