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Hulpverleners vullen de AGS (Afwijkende Gedrag Schaal) in om verschillende types probleemgedrag in de
residentiele zorg te identificeren. Deze scores kunnen daarna gebruikt worden voor het in kaart brengen van
verbetering of verergering van deze gedragingen.

De vragenlijst
Vragen
De AGS bestaat uit 58 stellingen, zoals “Zeer druk op de afdeling”. De hulpverlener
beoordeelt hierbij het gedrag van de cliënt van de afgelopen week en beoordeelt met name
of dit gedrag problematisch is in vergelijking met andere kinderen met een vergelijkbaar
ontwikkelingsniveau. De hulpverlener kiest voor één van de bijbehorende antwoorden: 0
(geen probleem), 1 (problematisch, maar in lichte mate), 2 (problematisch) of 3 (zeer
problematisch).

Afnameduur
15 minuten

Informanten
Hulpverlener

Schalen, scoring en normering
De antwoorden op de vragen geven zicht op vijf verschillende probleemgebieden.

Schalen
1.
2.
3.
4.
5.

Prikkelbaarheid (voorspeller van depressie, bipolaire stoornis, ADHD of PTSS) - 15
vragen
Lethargie (voorspeller van depressie) - 16 vragen
Stereotypie - 7 vragen
Hyperactiviteit (voorspeller van depressie, bipolaire stoornis of ADHD) - 16 vragen
Inadequate spraak - 4 vragen

Psychometrische gegevens
De schaalscores worden ingedeeld in Gemiddeld licht problematisch, Gemiddeld
problematisch of Gemiddeld zeer problematisch is. De indeling is gebaseerd op onderzoek
van Aman.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De AGS is de Nederlandse versie van de Aberrant Behavior Checklist (ABC), ontwikkeld door
M.G. Aman. De vragenlijst wordt uitgegeven door Slosson Educational Publications Inc.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.


Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname
en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.
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