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“Meten doe je samen”
Vragen of kennismaken?
Voor vragen of meer informatie
kunt u contact opnemen met het
secretariaat van Praktikon.
U kunt bellen naar, telefoon:
(024) 361 54 80, of een e-mail sturen
naar: praktikon@acsw.ru.nl.
Voor meer informatie kunt u ook
kijken op onze website:
www.praktikon.nl.

Praktikon
Toernooiveld 5
6525 ED Nijmegen
Postbus 6909
6503 GK Nijmegen
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

(024) 361 54 80
(024) 361 11 52
praktikon@acsw.ru.nl
www.praktikon.nl
www.bergop.info

meet het

Praktikon verbindt het

Eén tool, 300 meetinstrumenten

Praktikon is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie voor
onderzoek en ontwikkeling in de jeugdzorg en onderwijsgerelateerde
zorg. Praktikon is gespecialiseerd in het monitoren van processen
en uitkomsten. Zoekt u hulp bij het meten van de eﬀectiviteit van
een methodiek of zorgprogramma? Wilt u cijfers genereren over de
uitkomsten van de door u geboden zorg? Praktikon heeft speciaal
daarvoor BergOp ontwikkeld, een online tool voor het afnemen
en verwerken van instrumenten voor diagnostiek, eﬀectmeting en
feedback van cliënten in zorg en onderwijs. De onderzoekers van
Praktikon helpen u graag verder.

Met BergOp heeft u meer dan 300 verschillende meetinstrumenten
binnen één programma tot uw beschikking. Daarmee biedt BergOp
het meest complete pakket aan instrumenten voor diagnostiek, effectonderzoek en Routine Outcome Monitoring (ROM) in de jeugdzorg,
GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, bijzonder onderwijs én
centra voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

BergOp maakt het meten makkelijk

•
•
•
•
•
•

U wilt op een gebruiksvriendelijke en betrouwbare manier gegevens
van cliënten verzamelen? Maak dan kennis met BergOp. BergOp
stelt u in staat om de resultaten van de geleverde zorg continu te
meten. Visuele rapportages geven zicht op individuele resultaten.
Grafische overzichten geven een helder beeld van de uitkomsten
van verschillende zorgprocessen. De uitkomsten kunt u gebruiken
om de kwaliteit van het zorgaanbod op peil te houden, of om
verantwoording af te leggen aan externe partijen zoals de overheid of
zorgverzekeraars.

De voordelen van BergOp op een rij:
•

Meer dan 300 vragenlijsten direct online beschikbaar (o.a. CBCL,
CQ-Index, Exit-vragenlijsten, MATE, OQ-45, SDQ, SCL-90)
Direct online vragenlijsten invullen via het cliëntenportaal
Maximale controle over het meetproces
Individuele en overzichtsrapportages van uitkomsten
Meerdere metingen per cliënt
Eenvoudig onderzoeksgegevens exporteren en delen met derden
Automatisch gekoppeld aan diverse elektronische patiëntendossiers

Wilt u meer weten over BergOp? Meer informatie over BergOp leest u
op www.bergop.info.

