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De Female Additional Manual (FAM) is een aanvulling op de HCR-20V3 voor het inschatten van gewelddadig gedrag. 

Met de FAM geeft u een adequate inschatting van het risico van gewelddadig gedrag door vrouwen. Van hier uit kan 

een meer op vrouwen afgestemd risicomanagement en behandeling worden geboden.  

 

De FAM bevat acht extra risicofactoren specifiek voor vrouwen en enkele aanvullende richtlijnen bij HCR-20 V3 

items. Verder wordt met het combineren van de HCR-20 V3 en de FAM niet alleen het risico van geweld naar 

anderen beoordeeld, maar ook het risico van zelfdestructief gedrag, victimisatie en algemeen crimineel gedrag.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

Een behandelaar scoort op een aantal onderdelen of de risicofactor bij de cliënt van 
toepassing is en hoe relevant hij/zij deze risicofactor inschat. 
 

Afnameduur  
10 minuten (excl. het voorbereidende werk  zoals het verzamelen en doorlezen van 
informatie om de scores te onderbouwen). 
 

Informanten  

Behandelaar, Hoofdbehandelaar, Senior Sociotherapeut, Diagnosticus, Consensus, Ander.  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Na alle items gescoord te hebben, geeft de professional een gestructureerd professioneel 
oordeel op de gebieden Geweld (HCR-20 V3+FAM), Ernstig lichamelijk letsel (HCR-20 V3+FAM), 
Acuut dreigend geweld (HCR-20 V3+FAM), Zelfdestructief gedrag, Victimisatie, Niet-
gewelddadig crimineel gedrag en Beschermende factoren (optioneel).  

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Er is geen COTAN-beoordeling beschikbaar voor de FAM. Er is beperkt onderzoek gedaan naar 
de psychometrische eigenschappen van de FAM. Hiervoor kunt u de handleiding raadplegen. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 

➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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