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Giving Youth a Voice Questionnaire (GYV-20)
Handleiding

GYV-20 (Vragenlijst Ervaringen Jongeren met het Zorgproces)
Van de GYV-20 (20 items) is een Nederlandse validatiestudie
gebubliceerd, van de GYV (56 items) een Canadese validatiestudie (zie
literatuurlijst). De vragenlijst is gebaseerd op de MPOC.
Meer informatie (ook voor Nederlandse vertaling):
www.canchild.ca

Wat wordt gemeten
- Structuur
- Domeinen/items

Doel
Normgroep
Doelgroep
Type
Procedure

Tijd + benodigdheden
Validiteit

Betrouwbaarheid
Literatuur

Tevredenheid van jongeren over de cliëntgerichtheid van de ontvangen
revalidatiezorg. 20 items verdeeld over 4 schalen:
1) Ondersteunende en respectvolle zorg (5 items)
2) Verstrekken van informatie & communicatie (5 items)
3) Bevorderen van onafhankelijkheid (5 items)
4) Jeugdgerichte zorg (5 items)
Items worden gescoord op een schaal van 1 (nooit) tot 7 (heel
vaak).Schaalscores worden berekend door het gemiddelde van de
antwoorden op items die bij de verschillende schalen horen te nemen.
Evaluatief + Vaststellen aandachtspunten zorgverlening
N.v.t. (evaluatief instrument)
Jongeren (12+) die in een (kinder)revalidatiecentrum behandeld worden
en die minimaal een jaar ervaring met dit centrum hebben.
Vragenlijst
De vragenlijst wordt met een antwoordenvelop opgestuurd naar de
jongeren, of op school uitgedeeld. De vragenlijst wordt ingevuld door de
jongere zelf, eventueel met hulp.
De invultijd is 10 minuten
Interne consistentie: alpha = .76-.81
Constructvaliditeit: inter-correlaties tussen de 4 schalen: r = .69-.78
(p<0.001)
Concurrente validiteit: correlaties tussen de 4 schalen en een
vijfpuntsschaal voor algehele tevredenheid: r = .52-.61 (p<0.001)
Test-hertest betrouwbaarheid: ICC = .82-.92
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Kijk ook eens op: www.perrin.nl en op www.netchild.nl
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