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De Nederlandstalige vragenlijst voor handvoorkeur bestaat uit 10 items die op 
grond van psychometrische eigenschappen werden geselecteerd (Van Strien. 
1992). De vragenlijst meet één enkele dimensie, te weten handvoorkeur voor 
unimanuele activiteiten. De item-consistentie (Cronbachs alfa) bedraagt  .98. 
     

 
In Nederland is ongeveer 12% van de mannen en 10% van de vrouwen 
linkshandig. De overgrote meerderheid is dus rechtshandig. Handvoorkeur hangt 
op een ietwat gecompliceerde manier samen met de functionele specialisatie van 
de hersenhelften en blijkt grotendeels genetisch bepaald (zie voor een overzicht 
van de relatie tussen handvoorkeur en taaldominantie, Van Strien, 2001). 
Handvoorkeur staat opnieuw in de belangstelling van de neurowetenschappen. Zo 
is de interesse voor de genetica en evolutionaire oorsprong van handvoorkeur de 
afgelopen jaren enorm toegenomen (bijvoorbeeld Crow, 2002).  
    Handvoorkeur is betrouwbaar en valide te meten door middel van een 
vragenlijst. Er zijn in de loop der jaren in de Angelsaksische literatuur een aantal 
vragenlijsten voor handvoorkeur gepubliceerd, waarvan de bekendste de 
"Edinburgh Handedness Inventory" (Oldfield, 1970) is. Een nadeel van deze lijst 
is dat er een aantal minder geschikte items in opgenomen is. Zo wordt in de lijst 
gevraagd naar de voorkeurshand voor het schrijven. Vooral in oudere generaties 
zijn echter mensen aan te treffen die op school gedwongen werden om, tegen hun 
voorkeur in, met de rechterhand te gaan schrijven.  
    Bij de ontwikkeling van een Nederlandstalige vragenlijst is gekozen voor tien 
items die na psychometrische analyse van de gegevens voor een steekproef van 245 
linkshandigen en 209 rechthandigen als beste items naar voren kwamen. Meer 
details over de constructie van deze vragenlijst is te vinden in Van Strien (1992). De 
vragenlijst voor handvoorkeur is opgenomen in de lijst van de Commissie 
Testaangelegenheden Nederland (CoTAN) van het Nederlands Instituut van 
Psychologen (CoTAN 2000 I: 541-2 [29.6]; zie Evers et al., 2000). Bij de 
constructie van de vragenlijst bleken de items, zoals bedoeld, één enkele  
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handvoorkeursdimensie te meten. De item-consistentie (Cronbachs alfa) bedroeg in 
het eerste onderzoek .98 en later onderzoek met de definitieve vragenlijst leverde 
een identieke waarde op (Van Klooster, 1997). 
    De scores op de vragenlijst voor handvoorkeur kunnen varieren van –10 voor 
extreem linkshandigen tot +10 voor extreem rechtshandigen. Indien mensen 
ingedeeld moeten worden op handvoorkeur, dan kan men de volgende, enigszins 
arbitraire, criteria hanteren. Personen die een score van +8 of hoger halen worden 
als sterk rechtshandig beschouwd, personen die een score  van –8 of lager halen 
worden als sterk linkshandig beschouwd en degenen die een score tussen –8 en + 8 
halen als ambidexter.  
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APPENDIX – Vragenlijst voor Handvoorkeur 
 
 
 

 
 
 


