
 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Diagnostisch instrument 

Lichaamsattitudevragenlijst (LAV) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Probst, Van Coppenolle & Vandereycken (1992) 

Huidige versie Probst, Van Coppenolle & Vandereycken (1998) 

Doel Meting van de subjectieve beleving en de houding van de respondent ten opzichte van het 

eigen lichaam. 

Gebruik Voedings- en eetstoornissen 

Doelgroep Vrouwen vanaf 12 jaar 

Afname en scoring Hoe: Zelfrapportage vragenlijst  

Tijdsduur: Niet gespecificeerd 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Niet gespecificeerd.  

 

Schalen: De vragenlijst bestaat uit 20 items en heeft vier subschalen: negatieve waardering 

lichaamsomvang, gebrek aan vertrouwdheid met het eigen lichaam, algemene 

ontevredenheid met het lichaam (waarbij het gaat om vergelijking van het eigen lichaam 

met anderen, de restfactor.  

 

Interpretatie: De items worden gescoord op een zespuntsschaal. De maximale score is 100 

en hoe hoger de score, hoe verstoorder de lichaamsbeleving. Het afkappunt waar de grens 

ligt tussen patiënten met eetstoornis en vrouwen zonder eetstoornis is 36. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: niet bekend  

Begripsvaliditeit: niet bekend  

Criteriumvaliditeit: niet bekend 

Wetenschappelijke 
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Uitgever Onbekend waar deze te verkrijgen is.  

 



 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Wel is de Lichaams Attitude Vragenlijst (ook wel LAS: Lichaams Attitude Schaal genoemd, 

van Baardman, 1989) hier te verkrijgen. Deze vragenlijst meet Ingebeelde Lelijkheid. Deze 

meet of er een verband bestaat tussen de ideeën die je hebt over je uiterlijk en hoe je je (in 

gezelschap) gedraagt. De lijst bestaat uit 45 items en meet drie subschalen : waardering, 

projectie en attributie. De vragenlijst is voor vrouwen vanaf 12 jaar en de afnameduur is 15-

20 minuten. Contact met de auteur via: baardman@wanadoo.nl. 

 


