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De SAPROF is een beoordelingsrichtlijn welke ontwikkeld is om gebruikt te worden in combinatie met een
betrouwbaar en valide risicotaxatie-instrument volgens de methode van het gestructureerd professioneel oordeel,
zoals de HCR-20, HCR-20V3, HKT-30, HKT-R of SVR-20, of in combinatie met een risicotaxatie-instrument volgens de
actuariële methode, zoals de Static-Stable-Acute of de LS/CMI.

De vragenlijst
Vragen
De SAPROF bevat 17 items (beschermende factoren) die worden gescoord op een
driepuntschaal (0-2) of zevenpuntsschaal (+/- toevoegen voor klinische bruikbaarheid en
dynamischere meting van verandering). Hierna wordt de behandelaar gevraagd om de meest
belangrijke beschermende factoren (belangrijke items en doelitems) voor het beoordeelde
individu in zijn of haar specifieke situatie. Hier zijn voorafgaand drie contexten voor
geselecteerd door de behandelaar.

Afnameduur
Ongeveer 30 minuten.

Informanten
Behandelaar.

Schalen, scoring en normering
Aan het einde van de vragenlijst geeft de professional een Eindoordeel over de Bescherming
en het Risico.

Psychometrische gegevens
De Vragenlijst (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
Onderzoek bevestigt de waarde voor GZ-psychologen van de SAPROF als taxatie-instrument
voor de beoordeling van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag en als klinisch
evaluatie instrument voor behandelsucces (Koster, De Vries & De Vogel, 2012).
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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 www.bergop.info.
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