
As A Psychosociaal functioneren jeugdige
Groep A100  Emotionele problemen
A101 Teruggetrokken gedrag

A102 Angstproblemen

A103 Stemmingsproblemen

A104  Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

Groep A200  Gedragsproblemen
A201 Druk en impulsief gedrag

A202 Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag

Groep A300  Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling)
A301 Problemen met de competentiebeleving

A302 Problemen in de gewetensvorming / morele ontwikkeling

A303 Identiteitsproblemen

Groep A400  Gebruik van middelen / verslaving
A401 Problematisch gebruik van alcohol

A402 Problematisch gebruik van cannabis

A403 Problematisch gebruik van stimulantia 

A404 Problematisch gebruik van opiaten (heroïne) 

A405 Problematisch gebruik van overige middelen

A406 Problematisch afhankelijkheidsgedrag niet aan middelen gerelateerd

Groep A500  Socialevaardigheidsproblemen
A501 Socialevaardigheidsproblemen

A502 Problemen met communicatieve vaardigheden 

Groep A900  Overige psychosociale problemen
A901 Rigiditeit in gedrag 

A902 Overmatige stress 

A903 Automutilatie

A904 Andere problemen psychosociaal functioneren

A905 Problemen in de seksuele ontwikkeling

Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J)
Hoe is CAP-J ingedeeld? 
CAP-J kent vijf assen. Iedere as bestaat uit een aantal groepen.  
Elke groep bevat tenslotte een aantal rubrieken. De problemen staan op rubrieksniveau beschreven.

www.cap-j.nl

As B  Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren jeugdige
Groep B100  Lichamelijke ziekte, aandoening of handicap
B101 Gehooraandoeningen

B102 Oogaandoeningen

B103 Spraakaandoeningen

B104 Motorische problemen en/of handicap

B105 (Chronische) lichamelijke ziekte

Groep B200   Gebrekkige zelfverzorging, zelfhygiëne, ongezonde levenswijze
B201 Problemen met zelfverzorging en zelfhygiëne

B202 Ongezonde levenswijze

B203 Overgewicht

Groep B300   Aan lichamelijke functies gerelateerde klachten
B301 Lichamelijke klachten

B302 Voedings-/eetproblemen

B303 Zindelijkheidsproblemen

B304 Slaapproblemen

B305 Groeiproblemen

B306 Onverklaarbare lichamelijke klachten 

Groep B900   Overige problemen lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren 
B901 Andere problemen lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren

As C Cognitieve ontwikkeling en vaardigheden jeugdige
Groep C100  Problemen in de cognitieve ontwikkeling

C101 Problemen met schoolse vaardigheden / leerproblemen

C102 Aandachtsproblemen

C103 Problemen verband houdend met hoogbegaafdheid

C104 Problemen met het sociaal aanpassingsvermogen

Groep C900  Overige problemen cognitieve ontwikkeling en vaardigheden
C901 Andere problemen cognitieve ontwikkeling en vaardigheden
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As D  Gezin en opvoeding
Groep D100  Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding
D101 Ontoereikende opvoedingsvaardigheden 

D102 Problemen met ondersteuning, verzorging en 
bescherming kinderen 

D103 Pedagogische onwil

D104 Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak

D105 Problematische gezinscommunicatie

Groep D200  Problemen in de ouder-kindrelatie
D201 Gebrek aan warmte in ouder-kindrelatie

D202 Symbiotische relatie tussen ouder en jeugdige

D203 Jeugdige in de rol van ouder (parentificatie)

D204 Vijandigheid tegen of zondebok maken van jeugdige door 
ouder 

D205 Problemen in de loyaliteit van jeugdige aan ouder

D206 Problemen in de hechting van jeugdige aan ouder

D207 Generatieconflict

D208 Problemen door religieuze en/of culturele verschillen 
tussen ouder en jeugdige

D209 Mishandeling ouder door jeugdige

D210 Jeugdige weggelopen van huis

D211 Jeugdige weggestuurd door ouders

Groep D300   Verwaarlozing, lichamelijke/psychische 
mishandeling, incest, seksueel misbruik van de 
jeugdige in het gezin

D301 Jeugdige slachtoffer verwaarlozing 

D302 Jeugdige slachtoffer mishandeling 

D303 Jeugdige slachtoffer seksueel misbruik 

Groep D400  Instabiele opvoedingssituatie
D401 Problemen bij scheiding ouders

D402 Problemen met omgangsregeling

D403 Problemen met acceptatie van 
kinderbeschermingsmaatregel

D404 Problemen die gepaard gaan met het samengaan van 
twee gezinnen / samengestelde gezinnen

D405 Problematische relatie tussen ouders

D406 Problematische relatie jeugdige met partner opvoeder 

D407 Problematische relatie (stief)broers/zussen 

Groep D500  Problemen van ouder
D501 Negatieve jeugdervaring / traumatische ervaring ouder

D502 Problemen met werkloosheid ouder

D503 Problemen bij zwangerschap of bevalling

D504 Moeilijke start ouderschap

D505 Gezondheidsproblemen of handicap/invaliditeit ouder 

D506 Antisociaal gedrag ouder

D507 Gebruik van middelen / verslaving ouder

D508 Pleger seksueel misbruik

D509 Overmatige stress ouder

D510 Psychische/psychiatrische problematiek ouder 

Groep D600  Problemen van ander gezinslid
D601 Gezondheidsproblemen of handicap/invaliditeit ander 

gezinslid 

D602 Antisociaal gedrag ander gezinslid

D603 Gebruik van middelen / verslaving ander gezinslid

D604 Psychische/psychiatrische problematiek ander gezinslid

Groep D700  Problemen in sociaal netwerk gezin 
D701 Problemen in de familierelaties (niet het gezin)

D702 Gebrekkig sociaal netwerk gezin 

Groep D800  Problemen in omstandigheden gezin
D801 Problemen met huisvesting

D802 Financiële problemen

D803 Problemen met hulpverleners of (vertegenwoordigers 
van) instanties 

D804 Problematische maatschappelijke positie gezin, onder 
meer als gevolg van migratie 

Groep D900  Overige problemen gezin en opvoeding
D901 Andere problemen gezin en opvoeding

As E Jeugdige en omgeving
Groep E100  Problemen op speelzaal, school of werk
E101 Problematische relatie met leerkracht, werkgever of 

leidinggevende / problemen met hiërarchische relatie 

E102 Problematische relatie met medeleerlingen, collega’s of 
groepsleden 

E103 Motivatieproblemen op school of werk (onder andere 
spijbelen)

E104 Van school gestuurd

E105 Problemen met school-, vakkenpakket-, studie- of 
beroepskeuze

E106 Problemen met werkloosheid jeugdige

E107 Problemen met speelzaal, schoolorganisatie, onderwijsstijl 
of arbeidsorganisatie 

Groep E200   Problemen met relaties, vrienden,  
sociaal netwerk en vrije tijd

E201 Problemen met vrijetijdsbesteding

E202 Problemen met verliefdheid/liefde en relaties 

E203 Problematische relatie met leeftijdsgenoten (onder 
andere gepest worden buiten school/werk)

E204 Gebrekkig sociaal netwerk jeugdige

E205 Risicovolle vriendenkring (antisociaal gedrag, gebruik 
middelen)

Groep E300  Problemen in omstandigheden jeugdige
E301 Problemen met zelfstandige huisvesting jeugdige

E302 Financiële problemen jeugdige

E303 Problemen van jeugdige met hulpverleners of 
(vertegenwoordigers van) instanties 

E304 Problematische maatschappelijke positie jeugdige, onder 
meer als gevolg van migratie

E305 Problemen jeugdige met justitiële instanties

E306 Jeugdige slachtoffer mishandeling buiten het gezin

Groep E900  Overige problemen omgeving jeugdige
E901 Andere problemen jeugdige en omgeving
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