
Vertaling IDP  

 

Interaction with Disabled Persons Scale (IDP) (1992) 

Meetpretentie: Multidimensional scale composed of 6 subscales (e.g. Vulnerability, Coping, 

Perceived Level of Information) Measuring discomfort in social interaction with persons with 

disabilities. 

Betrouwbaarheid: Cronbach α 0.54–0.86 

6 punts likert-schaal, 20 items. Van erg oneens tot erg eens. 

Hieronder staat een lijst met uitspraken die beschrijven hoe sommige mensen zich voelen 

wanneer ze contact hebben met een gehandicapt persoon. De manier waarop we reageren op 

mensen heeft natuurlijk hangt af van hoe goed we een persoon kennen. Maar, we zouden 

graag willen weten hoe je je in het algemeen voelt wanneer je een persoon ontmoet met een 

handicap. Lees de volgende uitspraken zorgvuldig door en zet een cirkel om het getal dat het 

best jouw gevoel omschrijft. 

 

Gebruik de volgende schaal: 

1. Ik ben het er heel erg mee oneens 

2. Ik ben het er best wel mee oneens 

3. Ik ben het er een beetje mee oneens 

4. Ik ben het er een beetje mee eens 

5. Ik ben het er best wel mee eens 

6. Ik ben het er heel erg mee eens 

 

 

1. Ik vind het belonend wanneer ik kan helpen. 

2. Het doet me pijn wanneer ze iets willen doen wat niet lukt.  

3. Ik voel me gefrustreerd omdat ik niet weet hoe ik kan helpen.  

4. Contact met een gehandicapt persoon herinnert me aan mijn eigen kwetsbaarheid 

5. Ik vraag me af hoe ik me zou voelen als ik deze handicap zou hebben.  

6. Ik voel me onbekend met gehandicapte mensen.  

7. Ik ben dankbaar dat ik niet een dergelijke last draag.  

8. Ik probeer me normaal te gedragen en de handicap te negeren. 

9. Ik voel me ongemakkelijk en vind het moeilijk te ontspannen.  

10. Ik ben me bewust van de problemen waar gehandicapten persoon mee worden 

geconfronteerd. 

11. Ik kan het niet helpen dat ik naar ze staar.  

12. Ik voel me onzeker omdat ik niet weet hoe ik me moet gedragen 

13. Ik bewonder hun vermogen om ermee om te gaan.  

14. Ik heb geen medelijden met ze.  

15. Na regelmatig contact, merk ik dat ik de persoon zie en niet de handicap.  

16. Ik voel me erg ongemakkelijk over het feit dat ik geen handicap heb.  

17. Ik ben bang om ze recht in het gezicht te kijken.  

18. Ik heb de neiging om zo kort mogelijk contact te hebben en het zo snel mogelijk te 

beëindigen. 

19. Ik voel me meer op mijn gemak met gehandicapten mensen nadat ik met ze over hun 

handicap heb gesproken.  
20. Ik vrees de gedachte ik uiteindelijk zo als hen kan eindigen. 


