VGF: Vragenlijst gezinsfunctioneren
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De Vragenlijst gezinsfunctioneren (VGF) is ontwikkeld om het functioneren van gezinnen met opvoedproblemen in
kaart te kunnen brengen. De vragenlijst wordt ingevuld door een professionele hulpverlener die het gezin goed
kent.

De vragenlijst
Vragen
De VGF bestaat uit 95 uitspraken waarvan de invuller aangeeft in welke mate deze op het
gezin van toepassing is. De antwoordmogelijkheden zijn 1 (Geldt geheel niet), 2 (Geldt een
beetje), 3 (Geldt), 4 (Geldt sterk) en 5 (Geldt zeer sterk). Als een behandelaar te weinig
informatie heeft, kan deze gebruikmaken van de antwoordoptie ‘Nog nagaan’. De VGF
omvat vier delen: het algemene deel (25 vragen), het moederdeel (29 vragen), het
vaderdeel (29 vragen) en een deel over de relatie tussen vader en moeder (12). Indien er
geen vader- of moederfiguur in het gezin aanwezig is, worden de onderdelen waarop deze
betrekking heeft niet ingevuld.
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Schalen, scoring en normering
Aan de hand van de vragen worden er elf schaalscores berekend indien beide ouders
aanwezig zijn in het gezin en zes schaalscores indien slechts één ouder aanwezig is.
Daarnaast wordt ook een Totaalscore berekend, welke een globale indruk geeft van hoe het
gezin functioneert. Per schaal wordt een gemiddelde, T-score en Percentiel weergegeven. TScores onder de 40 worden als laag en boven de 60 als hoog beschouwd.
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Opvoedvaardigheden – moeder
Opvoedvaardigheden – vader
Veiligheid in het gezin – moeder
Veiligheid in het gezin – vader
Basiszorg
Sociale contacten
Jeugdbeleving – moeder
Jeugdbeleving – vader
Individueel functioneren – moeder
Individueel functioneren – vader
Partnerrelatie

Psychometrische gegevens
De VGF is niet beoordeeld door de COTAN. Onderzoek geeft geen ondersteuning voor de
begripsvaliditeit van de VGF. Er lijkt namelijk geen samenhang te zijn tussen aspecten van
het gezinsfunctioneren zoals gemeten met de VGF en met problematieken gemeten met de
CBCL, de NOSI en de VMG. Er is wel ondersteuning voor de criteriumvaliditeit, daar sommige
schalen relevante verschillen tussen groepen laat zien. Nader onderzoek naar de validiteit is
echter nodig.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De VGF is ontwikkeld door NIZW en PI Research. Per 1-1-2017 is het NIZW opgeheven. De rechten
komen daarbij bij het NJi te liggen, samen met PI Research.
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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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