Doelen / Goal Attainment Score (GAS)
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Goal attainment scoring (GAS) is een methode voor het evalueren van behandeldoelen. Bij deze methode worden
behandeldoelen opgesteld en na verloop van tijd geëvalueerd. Doorgaans wordt in ieder geval aan het einde van de
behandeling bepaald of de doelen behaald zijn, maar ook tussentijds kan de GAS-methode ingezet worden,
bijvoorbeeld voor een behandelplanbespreking.
Via BergOp kunt u de doelen van een cliënt registreren, dit doet u bij de cliëntgegevens. Middels het
Doelenformulier (GAS) kunt u vervolgens scoren in hoeverre de cliënt deze doelen heeft behaald. Het
doelenformulier kan ingevuld worden door de behandelaar, de cliënt zelf of andere betrokkenen, zoals zijn/haar
ouders.

De vragenlijst
Vragen
Er kunnen 8 doelen worden geformuleerd. Per doel kan een score -1 (verslechterd), 0
(onveranderd), 1 (deels behaald) of 2 (behaald) worden gegeven.
In BergOp kunt u er ook voor kiezen om de doelen op een 10-puntsschaal te scoren.

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Cliënt, ouders of behandelaar

Schalen, scoring en normering
De vooruitgang op de doelen wordt per doel bekeken. Er worden dus geen schaalscores
berekend.

Psychometrische gegevens
Er zijn geen psychometrische gegevens beschikbaar.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. Hoe u de doelen bij de cliënt kunt
registreren, staat in onze handleiding beschreven. Meedenken over de weergave en het gebruik
van deze functie binnen BergOp kan door een e-mail te sturen naar info@bergop.net.
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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