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Met de Standaard Taxatie Ernst Problematie (STEP) maakt u snel een taxatie van de ernst van de problematiek van
cliënten in de jeugdzorg. Hierbij worden de ernst van de huidige situatie en het risico van toename van de ernst
getaxeerd. Op basis hiervan kan men een inschatting maken over welke zorg er nodig is en hoe snel die zorg
geboden moet worden.
Daarnaast is de STEP te gebruiken om de effecten van verleende zorg te meten.

De vragenlijst
Vragen
De STEP bestaat uit 15 vragen die via een gestructureerde wijze van oordeelsvorming de
ernst van de problematiek van de cliënt laat taxeren. Voorbeeld vragen zijn of de jeugdige
problemen op één of meerdere aspecten van persoonlijk functioneren ervaart, en hoe lang
de voorkomende problemen al bestaan. De meeste vragen worden beoordeeld op een schaal
van 1 (geen problemen / hoogstens 1 week) tot 5 (zeer zware problemen / meer dan 12
maanden).

Afnameduur
20-30 minuten

Informanten
Casemanager (JHV), behandelcoördinator, behandelaar of andere professional

Schalen, scoring en normering
Er worden 4 schalen berekend die worden weergegeven in een ernstprofiel. Het Ernstprofiel
loopt per schaal van Laag (Goed(e) functioneren/omgeving of geen zorg nodig) tot Hoog
(Zware problemen in functioneren/omgeving of zeer hoge urgentie zorg). Er zijn twee
ernstprofielen te berekenen: een 1e afname en vervolgafnames.

Schalen
1.
2.
3.
4.

Functioneren Jeugdige (STEP FJ)
Kwaliteit Omgeving (STEP KO)
Zwaarte Zorg (STEP ZZ)
Urgentie Zorg (STEP UZ)

Psychometrische gegevens
De STEP is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel heeft het NJi een reeks van studies
uitgevoerd naar de opbouw en kwaliteit van de STEP, hieruit volgen een redelijke interne
consistentie (0.70 - 0.85) en een matige tot voldoende interbeoordelaarbetrouwbaarheid
(0.31 - 0.50 en 0.51 - 0.70) (Van Yperen, Eijgenraam, Van den Berg, De Graaf, & Chenevert,
2010).
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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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