
Vertaling ATDP  

 

Attitudes towards disabled persons scale (ATDP) (1966) 

Meetprententie: unidimensional scale measuring generalized attitude toward individuals with 

physical disabilities as a group. 

Betrouwbaarheid: Test/Retest 0.71–0.83 

Likert-schaal -3, +3, 30 items 

 

Instructies: hieronder staat verschillende uitspraken waarbij we willen weten in welke mate je 

het met de uitspraak eens of oneens bent. Dit kan worden bereikt door de nummers -3 tot en 

met +3 te gebruiken. Deze nummers betekenen het volgende:  

+3: ik ben het er heel erg mee eens 

+2: ik ben het er mee eens 

+1: ik ben het er een beetje mee eens 

-1: ik ben het er een beetje mee oneens 

-2: ik ben het er mee oneens 

-3: ik ben het er heel erg mee oneens 

 

Vul het nummer dat je hebt gekozen in op het lijntje 

 

1. Ouders van gehandicapte kinderen zouden minder streng moeten zijn dan andere 

ouders. 

2. Lichamelijk gehandicapte mensen zijn net zo intelligent als niet-gehandicapte 

mensen. 

3. Gehandicapte mensen zijn over het algemeen makkelijker in omgang dan andere 

mensen.  

4. De meeste gehandicapte mensen hebben medelijden met zichzelf. 

5. Gehandicapte mensen zijn hetzelfde als iedereen 

6. Er zouden geen speciale scholen voor gehandicapte kinderen moeten zijn. 

7. Het zou het beste zijn voor gehandicapte mensen om te leven en werken in speciale 

gemeenschappen. 

8. Het is aan de overheid om voor gehandicapte mensen te zorgen. 

9. De meeste gehandicapte mensen maken zich veel zorgen 

10. Er moet niet van gehandicapte mensen verwacht worden dat ze aan dezelfde normen 

voldoen als mensen zonder handicap.  

11. Gehandicapte mensen zijn net zo gelukkig als mensen zonder handicap 

12. Ernstig gehandicapte mensen zijn niet moeilijker in omgang dan mensen met een 

lichte handicap. 

13. Het is bijna onmogelijk voor een gehandicapt persoon om een normaal leven te 

leiden. 

14. Je moet niet te veel verwachten van gehandicapte mensen. 

15.  Gehandicapte mensen hebben de neiging om erg op zichzelf te zijn. 

16. Gehandicapte mensen zijn sneller overstuur dan niet-gehandicapte mensen. 

17. Gehandicapte mensen kunnen geen normaal sociaal leven leiden. 

18. De meeste gehandicapte mensen voelen zich minder waard dan andere mensen. 

19. Je moet voorzichtig zijn met wat je zegt wanneer je in de aanwezigheid van 

gehandicapte mensen bent. 
20. Gehandicapte mensen zijn vaak chagrijnig.  

 


