
Handleiding bij de Affectievragenlijsten 
 
  
De Affection for Others Questionnaire (AOQ)  
De AOQ onderzoekt met twintig vragen het geven en ontvangen van verbale en 
fysieke affectie, en het communiceren van empathie door het kind naar klasgenoten, 
vrienden en familie. In het eerste deel van elke vraag wordt ouders gevraagd naar de gepastheid 
van de affectieve gebaren van het kind. Scores variëren van 1, ‘Nooit gepast’, 
tot 7, ‘Altijd gepast’. Het tweede deel van de vraag beoordeelt de mate waarin het 
kind affectie toont, met antwoorden variërend van 1, ‘Niet genoeg’ tot 7, ‘Te veel’. 
 
Een AOQ-score wordt verkregen door de scores voor de gepastheid en mate 
van affectie voor elk van de volgende schalen per schaal op te tellen: empathie 
naar anderen communiceren, affectie aan anderen geven, affectie van anderen 
ontvangen. (Affectie aan anderen geven combineert de subschalen verbale affectie 
aan anderen geven en fysieke affectie aan anderen geven. Affectie van anderen 
ontvangen is een combinatie van de subschalen verbale affectie van anderen 
ontvangen en fysieke affectie van anderen ontvangen). De totaalscores voor de 
gepastheid en mate van affectie worden berekend door de totalen van de afzonderlijke 
subschalen bij elkaar op te tellen. Er zijn 10 scores mogelijk. 
 
De totaalscore voor de mate van affectie kan als volgt worden geïnterpreteerd: scores 
van 59 of lager worden beschouwd als ‘lage mate van affectie’, scores tussen 
59 en 100 worden beschouwd als ‘voldoende affectie’ en scores van 101 of hoger 
worden beschouwd als ‘hoge mate van affectie’. Een gewenste uitkomst is dat het kind ‘voldoende 
affectie’ toont. 
 
 
De Affection for You Questionnaire (AYQ) 
De AYQ onderzoekt met negentien vragen het geven en ontvangen van verbale en 
fysieke affectie, en het communiceren van empathie door het kind naar een ouder. 
 
Elke vraag bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de 
vraag meet de frequentie van affectie die aan de ouder wordt getoond, op een 
schaal van 1, ‘Nooit’ tot 7, ‘Twee keer per dag of meer’. Dit deel van de vragenlijst 
is een kwalitatieve meting waarvoor geen score wordt berekend. 
Het tweede deel van de vraag meet de mate van affectie – totale affectie – op 
een schaal van 1, ‘Niet genoeg’ tot 7, ‘Te veel’. Om de totale mate van affectie te 
berekenen, tel je eenvoudigweg alle omcirkelde cijfers van het tweede deel van 
elke vraag bij elkaar op. 
 
De interpretatie is als volgt: een score van 57 of lager wordt beschouwd als 
‘lage mate van affectie’, een score tussen 57 en 95 wordt geduid als ‘voldoende affectie’ 
en een score van 96 of hoger als ‘hoge mate van affectie’. Net als voor de bovenstaande 
AOQ is een gewenste uitkomst dat het kind ‘voldoende affectie’ toont. 
 
 
De General Affection Questionnaire (GAQ) 
De GAQ onderzoekt met twaalf vragen aspecten van affectieve communicatie, zoals 
het tonen van onvoldoende of overmatige affectie, het belang van affectie in 
iemands dagelijks leven en de mate waarin educatie en ondersteuning op het 
gebied van affectie zijn vereist. De ouders vullen de vragenlijst in door een beoordelingscijfer 



van 1, ‘Zeer mee oneens’, tot 7, ‘Zeer mee eens’, aan elk van de twaalf 
uitspraken toe te kennen. Deze uitspraken zeggen iets over de mate van affectie 
die het kind toont, de gepastheid van de getoonde affectie, de invloed van de moeilijkheden 
met affectie en de kennis die het kind van affectie heeft. Er is geen score bij deze test, de test is 
eerder bedoeld  om te bepalen waar de moeilijkheden van het kind liggen. 
 

 


