DROS
Dynamic Risk Outcome Scales 2.0
informatiefolder

DROS 2.0
De DROS 2.0 is een belangrijk ROM-instrument om behandeleffecten
in de forensische psychiatrie en de zorg voor mensen met sterke
gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking (SG-LVB)
te meten.

Vernieuwd
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5.1

Attitude tegenover fysiek geweld

Afgrenzing van andere items
De houding tegenover zelf gepleegd fysiek geweld wordt beoordeeld bij item 1.1.

Gevarieerde aspecten:
1 - Legitimering van geweld
2 - Gevoeligheid voor positieve uitkomsten** van geweld en argumenten tegen geweld
3 - Verenigbaarheid van gebruik van geweld met het zelfbeeld
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Ziet geweld in veel
situaties* als legitiem,
enige of beste optie.
Ziet vooral positieve
uitkomsten**
van geweld en wuift
argumenten tegen geweld
weg.
Zelfbeeld wordt mede
bepaald door affiniteit met
geweld.



Tussen
1 en 3

Heeft in veel situaties*
begrip voor gebruik van
geweld.
Erkent in principe
argumenten tegen geweld
maar is ook gevoelig voor
positieve uitkomsten**
van geweld.
Gebruik van geweld is niet
in strijd met zelfbeeld maar
is hiervoor ook niet
bepalend.

Tussen
3 en 5

Staat eenduidig negatief
tegenover het gebruik van
geweld. Deze
houding is tamelijk
gevestigd.
Gebruik van geweld zou
tot spijt of innerlijk
conflict leiden.









Toelichting
Antisociale attitudes zijn houdingen die antisociaal of delinquent gedrag bevorderen. Hier worden
apart beoordeeld attitudes tegenover: geweld, antisociaal gedrag, prosociale waarden, activiteiten

* bijv: ter vergelding (“oog om oog”); voorkomen dat met je wordt gesold; om te krijgen waar men
recht op heeft; tegen personen of groepen die “niet beter verdienen”.
** bijv: meer status en/of respect; versterking gevoel van eigenwaarde; krijgen waar men op uit is.

en instituties, en belangen en rechten van anderen.
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Verband met risico
Antisociale attitudes zijn van invloed op de kans op probleemgedrag en delicten omdat zij de
drempel voor dit gedrag verlagen.
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DROS 2.0 ontwikkeld,
een uitgebreide en
deels herziene versie van de DROS (Drieschner & Hesper, 2008). De DROS 2.0 richt
zich naast externaliserend probleemgedrag nu ook op internaliserende risicofactoren.
Deze schaal Internaliserende risicofactoren bestaat uit de items Stressklachten;
Zelfwaardering; Omgaan met stemmingsgerelateerde klachten; Omgaan met
trauma gerelateerde klachten; Ineffectieve coping bij internaliserende problemen. De
herziening van de DROS was gericht op de schaal Sociaal netwerk. De tabel van de
oorspronkelijke DROS is aangepast om risicofactoren in het sociale netwerk mee te
kunnen nemen in het bepalen van de behandeleffecten. De schaal Sociaal netwerk
bestaat uit de items Criminogene netwerkleden: a) Aantal criminogene netwerkleden,
b) Identificatie en beïnvloedbaarheid; Steun; Netwerkstressoren.

Betrouwbaar en valide
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat met de uitbreiding en aanpassing
de DROS 2.0 betrouwbaar en valide is.

Beschikbaar
Voor instellingen waar behandelaren al een DROS training hebben gevolgd, is het niet
nodig een nieuwe training te volgen. Voor nieuwe gebruikers van de DROS 2.0 worden
de nieuwe items in de training besproken. De DROS 2.0 is (binnenkort) beschikbaar in de
ROM-applicaties van Questmanager, NETQ en Bergop en zal de DROS vervangen.

Verplichte DROS training
Behandelaren en HBO opgeleiden met ruime ervaring met de doelgroep kunnen zich
voor de 4 uur durende training aanmelden via kenniscentrum@trajectum.info.

Contact
Voor meer informatie en om de DROS 2.0 te downloaden:
www.trajectum.nl/dros-instrument

Voor inlichtingen neem contact op met
Monique Delforterie: mdelforterie@trajectum.info,
kenniscentrum@trajectum.info of KFZ.

