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Voorwoord

De d2 heeft in het Duitse taalgebied een lange historie en goede reputatie. De test behoort in Duitsland al vele 
jaren tot een van de meest gebruikte diagnostische instrumenten. In 2007 is deze test voor het Nederlandse taal-
gebied bewerkt. Bewerkt wil in dit geval zeggen dat het materiaal opnieuw is vormgegeven om het gebruiks-
gemak te verhogen. De testopgaven zijn natuurlijk hetzelfde gebleven.

Bij de eerste Nederlandstalige versie zijn destijds alleen normgegevens voor volwassenen beschikbaar gekomen. 
In 2011 zijn daar normgegevens voor kinderen en adolescenten in zowel Nederland als Vlaanderen aan toegevoegd. 
De enige groep waar nog geen gegevens voor beschikbaar waren, zijn de jongvolwassenen. In deze leemte wordt 
met deze nieuwe handleiding voorzien. Er zijn nu Nederlandse populatienormen voor 9- tot 80-jarigen. De Vlaamse 
normen hebben nu een leeftijdsbereik van 12 tot en met 30 jaar.

Testconstructie is teamwerk. Dat geldt zeker voor deze uitgave van de d2. Wij willen het Nova College, de Scholen-
gemeenschap voor regulier onderwijs en het Teylers College (alle te Haarlem), het Ichthus College te Driehuis, en 
hun leerlingen hartelijk danken voor hun medewerking. Door de Universiteit van Amsterdam werden bij Ontwik-
kelingspsychologie door Brenda Jansen en bij klinische psychologie door prof.dr. P.M.G. Emmelkamp veel gegevens 
verzameld. Aan de Vrije Universiteit gebeurde dit in grootschalige onderzoeken onder de verantwoordelijkheid 
van prof.dr. J.M. Koot.

Vele gebruikers van de d2 stonden hun gegevens af voor normerings- of validatiedoeleinden. Wij noemen Annie 
Dohmen van de Praktijk voor Psychodiagnostiek te Vlaardingen, Els van Langelaan van instituut van Langelaan, 
praktijk voor kinderen met leerproblemen in den Haag; Netty Jansink van GGNet te Doetinchem en H&G Perso-
neel en Organisatie te Weert. Ook Annemieke Visser van Psychologenpraktijk Visser; H. v.d. Sluis van GGZ Drenthe; 
Tasha Tromp van Psychologenpraktijk Artz-Gerritsen; Joep Kramer van Psychologenpraktijk Joep Kramer; Elise 
Willems van Psychotherapiepraktijk Elise Willems; Gea A. Ameling van Praktijk K.P.I. bvba; Anita Vergeer van 
Praktijk voor Kind en Ouder; Anneriek Wielinga van Psychologenpraktijk Coevorden/Slagharen en Annet Brugman 
van de afdeling MPZ van het Slingeland ziekenhuis, waren zo genereus hun d2-gegevens met ons te delen.

Het werk dat Manon Altink en Daphne Wüst van Saxion Hogeschool hebben verzet voor de normering en bepaling 
van de hertestbetrouwbaarheid, en het werk van Nanda Mooij van de UvA voor de validering was van grote waarde.

Een speciaal woord van dank ook voor Ivo Bernaerts van de opleiding Toegepaste psychologie aan de Thomas 
More Hogeschool te Antwerpen, die zo vriendelijk was samen met zijn studenten de Vlaamse normering voor zijn 
rekening te nemen.

Dat het onvolprezen team van Hogrefe Uitgevers veel aan de uitgave heeft bijgedragen mag wellicht een open 
deur zijn, de prettige samenwerking was een groot plezier. Ten slotte, ik wil in het bijzonder Harrie Vorst bedanken 
zonder wiens inspiratie en mentorschap ik deze handleiding nooit had geschreven.

Paul Oosterveld
Amsterdam, januari 2014
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1	 Inleiding

1.1	 Meetpretentie	van	de	d2
De d2 is een test voor het meten van volgehouden aandacht. De test meet zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
aspecten van aandacht. Bij de eerste soort gaat het om de absolute prestatie (aantal), bij de tweede spelen de 
gemaakte fouten en de aard van de fouten een rol. Omdat bepaalde combinaties van kwantiteit en kwaliteit onge-
bruikelijk zijn, en ook bepaalde fouten weinig voorkomen, kan de d2 ook kandidaten indiceren die de test onge-
motiveerd maken.
 
In de psychodiagnostiek blijkt het vaak nuttig om naast specifieke prestatietests, bijvoorbeeld voor verbale capaci-
teiten, technisch inzicht en dergelijke, ook rekening te houden met bepaalde algemene voorwaarden voor het ver-
richten van prestaties. Met deze algemene voorwaarden worden vooral cognitieve toestanden met benamingen 
als ‘concentratie’, ‘attentie’, ‘inspanning’, ‘aandacht’, ‘innerlijke spanning’, ‘inzet’ of aard, vorm, gedaante en chro-
nologisch verloop van activaties bedoeld (Bartenwerfer, 1983). De aandachts- en concentratietest d2 behoort tot 
de categorie van tests die deze algemene voorwaarden in kaart brengen. 

Omdat specifieke en algemene voorwaarden voor het leveren van prestaties niet direct gemeten kunnen worden, 
kunnen er alleen uitspraken worden gedaan op basis van interpretaties van het gedrag dat bij bepaalde ‘paradig-
matische activiteiten’ wordt vertoond (Guthke, Boettcher & Sprung, 1989). Voor algemene prestatietests zouden 
dat activiteiten moeten zijn die veel aandacht en concentratie vereisen, maar die tegelijkertijd zo min mogelijk 
beroep doen op specifieke vaardigheden of speciale bekwaamheden. Traditioneel gezien worden in dergelijke tests 
gemakkelijke of minder gemakkelijke rekenopgaven gebruikt, bijvoorbeeld de Pauli-test van Arnold (1975), de KLT 
van Düker en Lienert (1959), RevT van Marschner (1980), of visuele onderscheidingsopgaven, zoals de wegstreep-
tests van Bourdon (1895, 1902), die door talrijke auteurs, zoals Whipple (1910), Toulouse Piéron (1911), Meili (1956) 
en in het Nederlands taalgebied door Wiersma (1910) en Vos (1988) bewerkt zijn. Zie Bartenwerfer (1964, 1983) 
voor een overzicht van de algemene prestatiediagnostiek en Brickenkamp (1975, 1983) voor een overzicht van test-
methodes. Het nadeel van de eerstgenoemde groep tests is dat de rekenvaardigheden van de kandidaten, en even-
tueel ook een aversie tegen de omgang met getallen, het resultaat op ongewenste manier beïnvloeden. Door-
streeptests, waartoe ook de d2 behoort, hebben dit nadeel niet. Bij deze tests gaat men ervan uit dat de gebruikte 
letters of tekens bij alle kandidaten in gelijke mate bekend zijn, zodat andere vaardigheden bij het vergelijken van 
personen geen rol spelen. ‘Concentratie is selectie’ luidt de vrijwel onomstreden minimale definitie van concen-
tratie volgens Rützel (1977). In deze zin is de d2 een concentratietest. 

Het construct concentratie wordt door Brickenkamp gedefinieerd als ‘een op prestatie gerichte, ononderbroken en 
gerichte prikkelselectie en de vaardigheid van een individu om zich selectief, dat wil zeggen zich afsluitend voor 
irrelevante stimuli, en ononderbroken op bepaalde relevante interne of externe prikkels te richten en deze snel en 
correct te analyseren’ (Brickenkamp & Karl, 1986).

Vanuit dit oogpunt vraagt de d2 een op externe visuele prikkels gerichte concentratieprestatie. De totstandkoming 
van deze concentratie is terug te voeren op de individuele coördinatie van impuls- en controlefuncties die zich in 
de d2 in drie gedragscomponenten manifesteren:
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• in het tempo, oftewel de kwantiteit. Dat wil zeggen in de hoeveelheid van het in een bepaald tijdsbestek 
 bewerkte materiaal. (impuls)
• in de kwaliteit. Dat wil zeggen de juistheid, zorgvuldigheid en precisie van de bewerking, die zich natuurlijk 
 ook aan het aantal fouten af laat lezen. (controle)
• in het chronologisch verloop van de prestatie. Hieruit kunnen bepaalde conclusies worden getrokken over de
 werkhouding, zoals gelijkmatigheid, instabiliteit, voortijdige verzadiging, vermoeidheid en dergelijke. (controle)

De concentratieprestatie ontstaat door de individuele coördinatie van deze gedragscomponenten. Theoretisch 
gezien is deze het resultaat van de samenwerking tussen impuls- en sturingsinstanties.

De test bestaat uit veertien regels met elk 47 stimuli. De stimuli bestaan uit een combinatie van de letters d en p 
gecombineerd met één tot vier apostroftekens. In elke rij moet iedere d met twee apostrofs worden doorgestreept. 
De naam van de test verwijst naar deze doelstimulus, een kleine letter d met twee apostroftekens. De naam van 
de test wordt dan ook niet met een hoofdletter geschreven. Voor iedere regel krijgt de kandidaat twintig seconden 
de tijd. Op basis van het aantal correct verwerkte onderdelen en het aantal fouten kunnen de aandachtsmaten 
bepaald worden. 
De d2-stimuli bestaan uit eenvoudig te herkennen elementen, de letters d en p en de apostrof. De taak is zo gecon-
strueerd dat deze geen beroep doet op andere dan de gewenste vaardigheid en het testmateriaal vergt nauwelijks 
gewenning. De taak moet natuurlijk wel worden toegelicht. De stimuli zijn uit de aard der zaak ook vrij van seksis-
tische, racistische, of kwetsende inhoud. 

1.2	 Doelpopulatie	en	toepassingsmogelijkheden
De d2 is een aandachts- en concentratietest die zowel individueel als groepsgewijs kan worden afgenomen. Deze 
handleiding richt zich op het gebruik bij kinderen vanaf negen jaar en volwassenen. De afname en interpretatie 
van de d2 zijn voorbehouden aan diagnostisch gekwalificeerde professionals, zoals (ortho-)pedagogen, psycho-
logen en psychiaters.

Een onderzoek van Evers et al. (2011) laat zien dat de d2 tot de meest gebruikte tests in Duitsland en Oostenrijk 
behoort. Een dergelijke populariteit geniet de d2 overigens al enige decennia. Brambring (1983) onderzocht in 
Duitsland de toepassingsfrequentie van tests en onderzoeksmethodes voor selectiedoeleinden. Gebaseerd op 
het totaal aantal onderzoeken (N=41.115) schatte Brambring de relatieve toepassingsfrequentie op 31,2 procent, 
een frequentie die voor geen enkele andere test hoger was. De onderzoeken van Brambring hadden enkel betrek-
king op selectievraagstukken. Schorr (1991) daarentegen nam een steekproef uit een doorsnee van diagnostisch 
werkzame psychologen in Duitsland. Hierin gaven 98 van de 613 ondervraagde personen aan dat de d2 tot de vijf 
meest gebruikte en toegepaste methodes behoort. Behalve de d2 komen er geen concentratietests voor op deze 
voorkeurslijst. In het Nederlands taalgebied genoot de d2 al voor de Nederlandse bewerking in 2007 verscheen 
aanzienlijke bekendheid: in een enquête over testgebruik gepubliceerd in 2002 (Evers et al.) die door de COTAN is 
gehouden onder Nederlandse psychologen gaf drie procent van de respondenten aan de d2 te gebruiken (Evers, 
persoonlijke communicatie). Ter vergelijking, een Nederlandse equivalent als de Bourdon-Wiersma test had in dat 
onderzoek een gebruikerspercentage van dertien. Aanvankelijk is de d2 ontwikkeld voor verkeerspsychologisch 
onderzoek in Duitsland, maar al snel heeft het gebruik van de test zich verbreed tot onder andere beroepsoriënte-
ring en personeelsselectie, neuropsychologie en farmacologisch onderzoek. De d2 wordt ook veel in wetenschap-
pelijk onderzoek gebruikt. Zo bevat PubMed, een databank met samenvattingen van artikelen die in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van geneeskunde en aanverwante vakgebieden zijn gepubliceerd, 
meer dan 200 onderzoeksbeschrijvingen waarin de d2 werd gebruikt. PsychInfo, een vergelijkbare databank op 
het gebied van de psychologie bevat er ruim tachtig. 

Diagnose van (visuele) aandachts- en concentratieprestaties kent een groot aantal toepassingen. Hierna worden 
de belangrijkste toepassingsgebieden genoemd en worden met enkele voorbeelden de belangrijkste doelgroepen 
beschreven.



Arbeids- en organisatiepsychologie. De d2 is bruikbaar als maat van geschiktheid voor alle werkzaamheden die een 
minimum aan (visuele) aandacht en concentratie vereisen. De test kan in combinatie met andere tests als basis 
dienen voor personeelsselectie en plaatsingsbeslissingen. In de groep adolescenten moet men hier natuurlijk 
vooral denken aan inzet bij beroepsoriëntering. 

Klinische-, medische- en neuropsychologie. Deze deelgebieden van de psychologie behoren tegenwoordig tot de 
belangrijkste toepassingsgebieden voor de d2. Bij vele psychische en somatische ziektes treedt een karakteristieke 
vermindering van aandachts- en concentratiefuncties op. Dit kan in een psychologisch onderzoek met de d2 geme-
ten worden. Zo wordt de test (in combinatie met andere instrumenten) bijvoorbeeld gebruikt voor de differentiële 
diagnose bij psychiatrische patiënten (schizofrenie, manische depressiviteit, hersenorganisch lijden, etcetera), bij 
het vaststellen van psychische stoornissen als bijvoorbeeld verslaving, bij de diagnose van epilepsie en bij bepaalde 
hersenorganische ziektes waarbij symptomatische temporeductie plaats heeft gevonden. Bij kinderen en jongeren 
speelt tegenwoordig de diagnose aandachtstekort(- en hyperactiviteit)stoornis (ADHD en ADD) een belangrijke rol. 
De d2 test draagt ook hier bij tot de opheldering van dit probleem.

Sportpsychologie. In het kader van de sportpsychologie (bijvoorbeeld selectie en training) kan de d2 bij alle takken 
van sport ingezet worden waar visuele attentie en concentratie vereist zijn. 

Onderwijspsychologie. De d2 kan in combinatie met andere tests wezenlijk bijdragen aan het opsporen van de 
oorzaken van algemene of vakspecifieke problemen op school. Bovendien is de test nuttig bij het vaststellen van 
opvallend gedrag en bij de evaluatie van interventiemaatregelen en trainingseffecten.
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