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Met de Camberwell Assessment of Need (CAN) wordt de behoefte aan zorg (of ‘hulp’) van mensen met ernstige 

mentale problemen in kaart gebracht. Door middel van een interview wordt getest of er behoefte is aan zorg en of 

er aan die behoefte wordt voldaan. Er staat een formele vraagstelling die beantwoord moet worden in de 

vragenlijst, maar er worden ook voorbeelden gegeven om de vragen ‘persoonlijk’ te maken. 

 

Er bestaat ook een verkorte versie van de lijst, welke ook beschikbaar is in BergOp, de CANSAS (Camberwell 

Assessment of Need – Short Appraisal Schedule). 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De CAN bestaat uit 22 onderwerpen, met elk 4 delen: 
1. Is er een probleem/hulpbehoefte? 
2. Vragen over de informele hulp. 
3. Vragen over de formele hulp. 
4. Vragen over de tevredenheid met de hulp. 

De vragen van deel 1 worden beantwoord met 4 antwoordopties: 0 (geen 
probleem/zorgbehoefte), 1 (geen/beperkt probleem vanwege lopende interventie), 2 
(ernstig probleem, ook ondanks interventie) of 9 (onbekend). Een voorbeeldvraag van het 
onderwerp huisvesting is: “Heeft de persoon momenteel geen onderdak?”. 
 

Afnameduur  
10-15 minuten, maar de ervaring is dat als de CAN het eerste of enige instrument is dat 
wordt afgenomen de afnameduur wel 30-45 minuten kan worden. 
 

Informanten  

Behandelaar.  
 

 

Schalen, scoring en normering 

 

 

De CAN heeft geen schalen of normen, maar bestaat uit verschillende gebieden waarbinnen 
de problemen in kaart kunnen worden gebracht: 

1. Basisbehoeften 
2. Gezondheid 
3. Functioneren 
4. Sociale aspecten 
5. Gebruik voorzieningen 
 

 

Psychometrische gegevens  

 

 

De CAN is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. 
 
Er is wel onderzoek verricht naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (0.99) en de test-
hertest betrouwbaarheid (0.78) bij de problemen die door 60 professionals bij 49 cliënten 
zijn geïdentificeerd (Phelan et al., 1995).  
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
De CAN is ontwikkeld door PriSM (M. Phelan, M. Slade, G. Dunn, F. Holloway, G. Strathdee, G. 

Thornicroft en T. Wykes). 

Vertaald door: disciplinegroep Psychiatrie, Rijkuniversiteit Groningen in samenwerking met de 

vakgroep Psychiatrie van de Universiteit van Amsterdam. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken.  
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