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Het doel van het Classificatiesysteem van de Aard van de Problematiek van cliënten in de Jeugdzorg, versie 2.0
(CAP-J 2.0) is het geven van beschrijvingen van problemen van jeugdigen en ouders, zodat hulpverleners deze
kunnen gebruiken bij onder andere het onderzoeken, bespreken en overdragen van de problematiek, het indiceren
van behandeling en begeleiding, het afleggen van verantwoording over de behandeling en het doen van
wetenschappelijk onderzoek.

De vragenlijst
Vragen
De CAP-J is een beslisboom die behandelaren gebruiken om de juiste classificaties aan de
cliënt mee te geven. De invuller doorloopt een beslisboom, waarna de juiste
classificatiecode kan worden genoteerd. Let op: het invullen van de CAP-J kan slechts
gebeuren door medewerkers in de jeugdzorg die minimaal hbo-opgeleid zijn. Het
classificeren van problemen en stoornissen uit de DSM (zoals de subrubrieken die afkomstig
zijn uit de DSM) is strikt voorbehouden aan psychiaters en gezondheidszorgpsychologen.

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Behandelaren en behandelcoördinatoren

Schalen, scoring en normering
De CAP-J 2.0 bestaat uit Assen, die worden onderverdeeld in onderliggende problematieken
(rubrieken en subrubrieken). Hieruit volgen één of meerdere Classificatiecodes.

Assen
1.
2.
3.
4.
5.

Psychosociaal functioneren van de jeugdige
Lichamelijke gezondheid
Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling
Gezin en opvoeding
Jeugdige en omgeving

Psychometrische gegevens
De CAP-J is (nog) niet beoordeeld door de Cotan.
Wel heeft onderzoek aangetoond dat de CAP-J een redelijk tot goede
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft (Nederlands Jeugdinstituut, 2009).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde het eerste classificatiesysteem voor opvoed- en
opgroeiproblemen, het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J).
Zie voor meer informatie de website van het Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl
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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
➔ Er wordt geadviseerd vooraf een training te volgen in het gebruik van de CAP-J: kijk hier
voor het aanbod.
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