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Professionals in de jeugdbescherming moeten vaak zeer moeilijke beslissingen nemen 

om kinderen te beschermen. Hierbij is het allereerst van belang om directe onveiligheid van 

kinderen vast te stellen, oftewel antwoord geven op de vraag of een kind nu gevaar loopt 

waardoor direct gehandeld moet worden om het kind veilig te stellen. Bij deze inschatting 

wordt vaak gebruikgemaakt van veiligheidstaxatie-instrumenten. In 1994 merkte DePanfilis 

en Scannapieco al op dat slechts van een klein deel van de internationaal gebruikte 

veiligheidstaxatie-instrumenten de validiteit was geëvalueerd. Recente overzichtsstudies laten 

zien dat nog steeds weinig onderzoek is uitgevoerd naar de constructvaliditeit, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid van veiligheidstaxatie-instrumenten (Pecora, Chahine, & 

Graham, 2013; D'andrade, Austin, & Benton, 2008). Ook de veiligheidstaxatie-instrumenten 

die in Nederland worden gebruikt zijn niet of nauwelijks geëvalueerd. In deze studie werd 

daarom de inhoudsvaliditeit en bruikbaarheid onderzocht van een recent ontwikkeld 

veiligheidstaxatie-instrument, de ARIJ-veiligheidstaxatie (Van der Put, Assink, & Stams, 

2015). 

In de jeugdbescherming worden vaak beslismodellen gebruikt die een onderdeel voor 

veiligheidstaxatie en risicotaxatie bevatten, zoals het Licht Instrument Risicotaxatie 

Kindveiligheid (LIRIK; Ten Berge & Eijgenraam, 2009) in Nederland en het Structured 

Decision Making model (SDM; National Council on Crime and Delinquency, 2017) in de 

Verenigde Staten. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen veiligheids- en risicotaxatie, 

omdat beiden weliswaar verwant zijn aan elkaar, maar elk een ander doel dienen. Deze doelen 

worden vaak met elkaar verward (Hughes & Rycus, 2006). Veiligheidstaxatie-instrumenten 

zijn bedoeld om de kindonveiligheid op dit moment vast te stellen, terwijl met risicotaxatie-

instrumenten het risico op toekomstige kindonveiligheid wordt ingeschat. Veiligheidstaxatie-

instrumenten zijn ondersteunend bij het beantwoorden van de vraag of direct ingegrepen moet 

worden om een kind veilig te stellen, zodat als eerst gewerkt kan worden aan de directe 

veiligheid. Vervolgens worden de aanwezige risicofactoren in kaart gebracht met een 

risicotaxatie-instrument op basis waarvan het risico op toekomstige kindermishandeling wordt 

ingeschat. Hierop gebaseerd kan risicogestuurde zorg ingezet worden, met als doel om het 

risico op toekomstige kindonveiligheid te verlagen (Vögtlander & Van Arum, 2016). 

Sommige veiligheidstaxatie-instrumenten zijn ook ondersteunend bij het opstellen van een 

veiligheidsplan om directe onveiligheid op te heffen, maar daar richt dit onderzoek zich niet 

op. 

Over de definitie van directe onveiligheid is nog geen consensus in de literatuur, 

hoewel de inhoud, en dus de kwaliteit van een veiligheidstaxatie-instrument hier sterk 
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afhankelijk van is. De brede definitie van onveiligheid omvat volgens Ten Berge en Bakker 

(2005) alle onvervulde basisvoorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van het kind en 

heeft betrekking op zowel fysieke als emotionele onveiligheid. Volgens hen is fysieke 

onveiligheid de aantasting van de lichamelijke integriteit en het niet voorzien in de fysieke 

behoeften van het kind. De emotionele onveiligheid betreft volgens hen het gevoel van 

onveiligheid van het kind en een onveilige gehechtheid tussen ouder en het kind. Ten Berge 

en Bakker stellen dat in veiligheidstaxatie-instrumenten doorgaans een smallere definitie van 

veiligheid gehanteerd wordt, omdat met deze instrumenten vastgesteld wordt of direct 

ingrijpen noodzakelijk is. In die smalle definitie wordt volgens hen voornamelijk de fysieke 

veiligheid benadrukt. Holder en Morton (1999, aangehaald in Morton & Salovitz, 2006, 

p.1320) spreken in hun directe onveiligheidsmodel niet over fysieke of emotionele 

onveiligheid. Zij stellen verschillende categorieën van dreiging van schade voor die kunnen 

leiden tot directe kindonveiligheid: situaties (bv. een onveilig huis), gedrag (bv. geweld), 

emoties (bv. depressie), motieven (bv. het kind opzettelijk pijn doen), opvattingen (bv. het 

kind als het probleem beschouwen) en capaciteiten (bv. fysieke beperkingen van de 

verzorger). Hierbij is onduidelijk of de emotionele schade die door deze dreigingen 

veroorzaakt zou kunnen worden als onderdeel van directe onveiligheid wordt gezien.  

Morton en Salovitz (2006) spreken eveneens niet over fysieke of emotionele 

onveiligheid. Hun model stelt dat directe onveiligheid gezien kan worden als een interactie 

tussen drie verschillende domeinen: een dreiging van ernstige schade, het vermogen van de 

gezinsleden om de dreiging van schade te verminderen en de kwetsbaarheid van het kind. Dit 

zou pleiten voor een veiligheidstaxatie waarin deze drie domeinen in kaart worden gebracht, 

maar in hoeverre aspecten van emotionele schade ook gemeten moeten worden, is 

onduidelijk. De National Association of Public Child Welfare Administrators (NAPCWA, 

2009) gaat uit van dezelfde drie domeinen van directe onveiligheid. Echter, aan de definitie 

van ernstige schade voegt zij emotionele schade toe, wat maakt dat emotionele schade 

beschouwd wordt als een onderdeel van de directe kindonveiligheid. Wahlgren, Metsger en 

Brittain (2004) zien emotionele schade eveneens als onderdeel van directe onveiligheid.  

In het buitenland zijn meerdere veiligheidstaxatie-instrumenten ontwikkeld die weinig 

overlap vertonen in items. DePanfilis en Scannapieco (1994) vergeleken tien 

veiligheidstaxatie-instrumenten die destijds werden gebruikt in de praktijk, waarbij de auteurs 

de items classificeerden in door hen zelf geformuleerde domeinen: kindfactoren, 

verzorgerfactoren, gezinsfactoren, omgevingsfactoren, mishandelingsfactoren en 

interventiefactoren. Tussen de instrumenten bleek weinig overlap in mishandelingsfactoren: 
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alleen het algemeen geformuleerde item ‘mishandeling van het kind’ kwam in de helft van de 

veiligheidstaxaties voor. Daarnaast bevatten vier van de tien instrumenten de volgende 

mishandelingsfactoren: inadequate supervisie door ouders/verzorgers, geschiedenis/frequentie 

van eerdere mishandeling, pleger bracht bewust schade toe of de verwonding lijkt opzettelijk 

te zijn toegebracht, en pleger kan/wil geen verklaring geven voor verwondingen of 

omstandigheden. De volgende kindfactoren kwamen in tenminste de helft van de 

instrumenten voor: onvervulde basisbehoeften, fysieke en mentale mogelijkheden van het 

kind, leeftijd, kwetsbaarheid, vermogen tot zelfbescherming, en ernstige gevolgen van 

mishandeling. De meest voorkomende verzorgerfactor was het onvermogen van de verzorger 

om zijn of haar gedrag te reguleren. Daarnaast zijn de meest voorkomende familie- en 

omgevingsfactoren: levensbedreigende leefomstandigheden, heftige familieconflicten/stress 

of crisis die de kindveiligheid in gevaar brengen, en afwezigheid van sociale ondersteunings-

systemen. Tot slot was de mate van medewerking door verzorgers de meest voorkomende 

interventiefactor. 

In de studie van DePanfilis en Scannapieco (1994) werd gerapporteerd over 

instrumenten die (deels) ondersteunend zijn in het opstellen van een veiligheidsplan. Daarom 

is niet duidelijk of alle items van deze instrumenten daadwerkelijk relevant zijn voor het 

beantwoorden van de vraag of direct moet worden ingegrepen. Uit het werk van DePanfilis en 

Scannapieco kan dan ook niet een sluitende definitie van directe onveiligheid worden 

afgeleid. Daarnaast ontbreken in deze studie instrumenten die tegenwoordig veel gebruikt 

worden, zoals de veiligheidstaxatie-instrumenten die onderdeel zijn van het SDM-model 

(National Council on Crime and Delinquency, 2017) en het Illinois Child Endangerment Risk 

Assessment Protocol (CERAP; Illinois Department of Children and Family Services, 2013).  

Tot op heden is niet eerder onderzoek gedaan naar de inhoudsvaliditeit van 

veiligheidstaxatie-instrumenten. In een aantal studies werd wel de predictieve validiteit 

(Fuller & Wells, 1998; Fuller & Wells, 2003; Fuller, Wells, & Cotton, 2001; Wells & Correia, 

2012) en de concurrente validiteit (Johnson, 2004; Baird 2004, aangehaald in Baird & Rycus, 

2004) onderzocht. In deze studies is echter onderzocht in hoeverre de veiligheidstaxatie-

instrumenten toekomstige kindermishandeling kunnen voorspellen en niet in hoeverre de 

instrumenten de kindonveiligheid op dit moment goed in kaart brengen. Doordat 

veiligheidstaxatie-instrumenten ondersteunend zijn bij het vaststellen van de huidige 

kindonveiligheid is het niet mogelijk om op basis van deze studies de kwaliteit van 

veiligheidstaxatie-instrumenten te beoordelen. Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit is van 

belang om te beoordelen of een instrument alle aspecten van directe onveiligheid meet.  
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In Nederland wordt sinds 2015 het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor 

Jeugdbescherming (ARIJ) gebruikt (Van der Put, Assink, & Stams, 2015). De ARIJ bestaat 

uit (a) een veiligheidstaxatie, (b) een risicotaxatie en (c) een dynamisch risicoprofiel waarmee 

vooruitgang kan worden gemonitord en aanknopingspunten worden verkregen voor 

interventie. Het huidige onderzoek richt zich op het eerste onderdeel, de veiligheidstaxatie. De 

items van de veiligheidstaxatie zijn geformuleerd op grond van jarenlange ervaring van 

professionals die werkzaam zijn bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (zie Van der Put, 

Assink, & Stams, 2015). Voorbeelditems zijn: ‘Er is sprake van (acute dreiging van) (ernstig) 

fysiek geweld’ en ‘Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige verwaarlozing waardoor de 

fysieke veiligheid acuut in het geding is’. Zie Appendix A voor het volledige instrument. 

Deze veiligheidstaxatie wordt door jeugdbescherming (onder andere Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam) en andere jeugdzorgorganisaties (onder andere Samen DOEN) gebruikt om de 

directe onveiligheid te evalueren na aanmelding van een gezin of kind. Daarnaast wordt het 

instrument gebruikt om de directe onveiligheid in een lopend zorgtraject opnieuw te 

evalueren. De uitkomst van de taxatie kan zijn dat het kind direct veiliggesteld moet worden, 

dat verder onderzoek gedaan moet worden, of dat er geen zorgen zijn over de directe 

veiligheid. Het is aan de jeugdzorgwerker en zijn/haar team om een veiligheidsplan op te 

stellen als dat nodig is. Afhankelijk van de omstandigheden kan een dergelijk plan een advies 

voor uithuisplaatsing van het kind of een tijdelijk huisverbod voor de pleger bevatten. 

Wanneer dergelijke juridische maatregelen niet nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, 

kunnen andere veiligheidsafspraken met de verzorgers worden gemaakt. Een voorbeeld van 

zo’n veiligheidsafspraak kan zijn dat één van de verzorgers niet meer alleen met het kind mag 

zijn.  

Omdat de kwaliteit van de ARIJ-veiligheidstaxatie nog niet was onderzocht, was het 

doel van dit onderzoek om de inhoudsvaliditeit en de bruikbaarheid van de ARIJ-

veiligheidstaxatie vast te stellen en waar nodig te verbeteren. Ten aanzien van de 

inhoudsvaliditeit werd onderzocht of de ARIJ-veiligheidstaxatie alle aspecten van het 

construct directe kindonveiligheid meet. Hiervoor werd allereerst de studie van DePanfilis en 

Scannapieco (1994) geactualiseerd door op structurele wijze een vergelijking te maken van 

veiligheidstaxatie-instrumenten die beschreven zijn in de (wetenschappelijke) literatuur 

(onderzoeksvraag 1). Daarnaast werd kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarin onder 

gebruikers van de ARIJ-veiligheidstaxatie (onderzoeksvraag 2) en onder andere deskundigen 

op het gebied van directe kindonveiligheid (onderzoeksvraag 3) geïnventariseerd werd welke 

aspecten zij van belang achten bij het vaststellen van directe kindonveiligheid. Onder de 
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gebruikers werd ook de bruikbaarheid van de ARIJ-veiligheidstaxatie onderzocht 

(onderzoeksvraag 2). Op basis van deze drie onderzoeksvragen werden verbeteringen 

aangebracht in de ARIJ-veiligheidstaxatie. Samenvattend stonden in deze studie de volgende 

onderzoeksvragen centraal: 

1. Welke aspecten van directe onveiligheid worden gemeten in wereldwijd gebruikte 

veiligheidstaxatie-instrumenten? 

2. Hoe wordt de inhoud en de bruikbaarheid van de ARIJ-veiligheidstaxatie beoordeeld 

door gebruikers van het instrument?  

3. Hoe wordt de inhoud van het veiligheidstaxatie-instrument beoordeeld door 

deskundigen op het gebied van kindonveiligheid?  

 

Aspecten van Veiligheidstaxatie-Instrumenten (Studie 1) 

Methode 

In een literatuurzoektocht zijn vanaf 1990 gepubliceerde artikelen over 

veiligheidstaxatie geselecteerd. In eerste instantie zijn artikelen geïncludeerd die in algemene 

zin ingaan op veiligheidstaxatie, waarna de veiligheidstaxatie-instrumenten geselecteerd 

werden uit deze artikelen. Tot januari 2017 is in Google scholar, PsychInfo, Pubmed, 

Sociological Abstracts, Web of science en ERIC gezocht naar artikelen, rapporten, 

boekhoofdstukken, proefschriften en handleidingen. De volgende combinaties van 

zoektermen zijn gebruikt: “immediate safety AND child maltreatment”, “imminent safety 

AND child maltreatment” en “safety assessment AND child maltreatment”. Daarnaast is in 

het Nederlands gezocht: “acute veiligheid AND kindermishandeling”, “directe veiligheid 

AND kindermishandeling” en “veiligheidstaxatie AND kindermishandeling”. Dit leverde 

1622 zoekresultaten (waarvan 294 dubbelen) op. Allereerst zijn relevante studies geselecteerd 

op basis van de titel en bij twijfel het abstract. Dit leverde 84 artikelen op. Van deze artikelen 

is de gehele tekst of zijn tekstgedeeltes gelezen om de instrumenten te kunnen selecteren. 

Hieruit kwamen negen instrumenten naar voren. Daarnaast zijn de referentielijsten van de 84 

artikelen doorzocht, daarin werden nog twee veiligheidstaxatie-instrumenten gevonden. Tot 

slot zijn enkele auteurs van studies over veiligheidstaxatie-instrumenten benaderd voor het 

opvragen van relevante literatuur en studies. Wanneer de items van een instrument niet 

afzonderlijk werden beschreven, dan werden deze bij de auteurs opgevraagd. Van de 11 

gevonden instrumenten kon van twee niet het volledige instrument met alle items verkregen 

worden. Daarnaast werd één veiligheidstaxatie-instrument toegevoegd dat bij de auteurs van 

deze studie bekend was, maar niet in de literatuur gevonden werd. In totaal zijn tien 
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instrumenten geïncludeerd. Drie van deze instrumenten zijn variaties van het SDM-model, 

maar deze zijn wel alle drie geïncludeerd, omdat deze kleine inhoudelijke verschillen hebben. 

Zie Appendix B voor het stroomdiagram van de zoekprocedure. Voor elk item van elk 

instrument werd vastgesteld welk aspect van directe kindonveiligheid werd gemeten. 

Wanneer een item meerdere aspecten bevatte, werd het item opgesplitst in deze aspecten. Het 

aantal items van een instrument komt hierdoor niet altijd overeen met het aantal aspecten. 

Vervolgens is de overlap tussen deze aspecten vastgesteld en geteld hoe vaak deze aspecten 

gemeten worden met de instrumenten. De aspecten die in vier of meer modellen voorkwamen 

werden als meest voorkomend gezien. Hierbij werden de variaties van het SDM-model apart 

geteld. Daarnaast is bekeken of de meest voorkomende aspecten veranderen als alle variaties 

van het SDM-model als één instrument beschouwd worden. 

 

Resultaten 

De verschillende instrumenten maken onderscheid in bedreigingen van de directe 

veiligheid, kwetsbaarheid van het kind en beschermende capaciteiten van verzorgers, deze 

aspecten zijn overzichtelijk gemaakt in Tabel 1, Appendix C en Appendix D. Alle 

instrumenten bevatten bedreigingen van de directe veiligheid. De kwetsbaarheid van het kind 

en beschermende capaciteiten van de verzorgers komen in drie instrumenten voor.  

In Tabel 1 staan de bedreigingen van de directe veiligheid. De meeste instrumenten 

stellen dat bij aanwezigheid van tenminste één van deze dreigingen het kind direct onveilig is 

en direct veiliggesteld moet worden. Deze aspecten zijn gesorteerd op het aantal keer dat deze 

voorkomen in de instrumenten. De meest voorkomende aspecten zijn: (1) seksueel misbruik, 

(2) een verzorger die de toegang tot het kind weigert, (3) ernstige verwaarlozing (directe 

behoefte aan eten, kleding, onderdak, medische zorg, geestelijke gezondheidszorg en 

supervisie), (4) verzorger biedt geen bescherming, verzorging of supervisie door mentale 

problemen of middelengebruik, (5) gevaarlijke leefomgeving, (6) verzorger heeft gevaarlijk 

hoge onrealistische verwachtingen, (7) (dreiging van) veroorzaakte fysieke schade, (8) 

betwistbare verklaringen voor verwondingen, (9) verzorger is bang om het kind schade toe te 

brengen, (10) verzorger is gewelddadig en ongeremd, (11) verzorger past buitensporige 

discipline toe, (12) huiselijk geweld, (13) verzorger gedraagt zich extreem negatief naar het 

kind, (14) verzorger heeft eerder een kind (ernstig) mishandeld of verwaarloosd, (15) overige 

bedreigingen van de directe veiligheid (specificeer), (16) verzorger is niet in staat om het kind 

te beschermen tegen ernstige (dreiging van) schade veroorzaakt door anderen, (17) kind is 

angstig voor de verzorger of de leefsituatie, (18) een ongeboren kind wordt aan middelen 
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blootgesteld en (19) verzorger is betrokken bij mensenhandel. Wanneer de variaties van het 

SDM-model als één worden geteld vallen (11) verzorger past buitensporige discipline toe en 

(18) een ongeboren kind wordt aan middelen blootgesteld niet meer onder de meest 

voorkomende aspecten.  

In Appendix C staat een volledig overzicht van aspecten van de kwetsbaarheid van het 

kind. De meest voorkomende kwetsbaarheidsaspecten zijn de leeftijd, het netwerk en fysieke 

beperkingen van het kind. In Appendix D staat een volledig overzicht van de aspecten van de 

beschermende capaciteiten van verzorgers. Deze worden opgesplitst in cognitieve, 

gedragsmatige en emotionele beschermende capaciteiten.  

 

Tabel 1  

Een overzicht van de bedreigingen van directe kindveiligheid en het totaal aantal keer dat 

deze voorkomen in de veiligheidstaxatie-instrumenten 

Bedreigingen van de directe veiligheid 1
a
 2

a
 3

a
 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

                      
Seksueel misbruik                     

(Vermoedelijk) seksueel misbruik en de situatie wijst op 

direct gevaar x x x x x x x x x x 10 

                      
Toegang kind                     

Verzorger
b 
weigert toegang tot het kind, er zijn indicaties 

dat verzorger gaat vluchten met het kind of verzorger 

hindert het onderzoek x x x x x x x x x x 10 

 

Verwaarlozing                   

 

 

Ernstige verwaarlozing (onvervulde directe behoeften) 

door weigering of onvermogen van verzorgers  x x x x x x x x x x 10 

Aspecten van verwaarlozing:                     

Eten, kleding en onderdak (fysieke verwaarlozing) x x x x x x x x x x 10 

Directe behoefte voor medische zorg of (kritieke) 

geestelijke gezondheidszorg  x x x x x x x x   x 9 

Supervisie  x x x x x   x x   x 8 

Pedagogische verwaarlozing           x     x  2 

Affectieve verwaarlozing                x  1 

Speciale behoeften van het kind           x        1 

Gedragsbehoeften van het kind           x        1 

Verzorger kan door mentale problemen of beperkingen niet 

beschermen, verzorgen of superviseren   x x x x   x x   x 7 

Verzorger is door middelengebruik niet in staat om te 

beschermen, verzorgen of superviseren    x x x x   x x   x 7 

De leefomgeving is gevaarlijk en leidt tot onmiddellijk 

gevaar x x x   x   x x   

 

6 
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De verzorger heeft gevaarlijk hoge onrealistische 

verwachtingen van het kind       x x   x x   

 

4 

Verzorger laat een kind dat niet voor zichzelf kan zorgen 

alleen of bij iemand die het kind niet kan verzorgen         x         

 

1 

Verzorger houdt zich niet aan zijn/haar taken en 

verantwoordelijkheden waardoor het kind gevaar loopt           x       

 

1 

Gebrekkige opvoedkennis, vaardigheden of motivatie van 

de verzorger zorgt voor onmiddellijk gevaar           x       

 

1 

Verzorgers hebben niet de middelen of gebruiken deze niet 

om aan de basisbehoeften van het kind te voldoen 

waardoor er onmiddellijk gevaar is            x       

 

1 

                      
Fysiek geweld                     

Veroorzaakte (ernstige) verwondingen x x x x x   x x x x 9 

Dreigen verwondingen toe te brengen x x x x x x   x x x 9 

De verklaring voor de verwonding van het kind is 

betwistbaar/inconsequent of de verzorger kan/wil geen 

verklaring geven x x x   x x x x   

 

7 

Verzorger is bang om het kind te mishandelen of schade 

toe te brengen x x x x   x   x   

 

6 

Het gedrag van de verzorger is gewelddadig en ongeremd       x x x x x    5 

Buitensporige discipline  x x x         x    4 

Verzorger heeft opzettelijk ernstige verwondingen 

toegebracht           x       

 

1 

Geweld dat samenhangt met eergerelateerde problematiek                  x  1 

 
         

  
Huiselijk geweld                      

Huiselijk geweld waardoor fysieke of emotionele schade 

kan ontstaan x x x x x x   x x 

 

8 

                      
Emotionele mishandeling 

         

  

Verzorger gedraagt zich vooral extreem negatief naar het 

kind of beschrijft het kind vooral extreem negatief        x   x x x   

 

4 

Verzorger gedraagt zich vooral extreem negatief naar het 

kind of beschrijft het kind vooral extreem negatief 

waardoor er bij het kind gedragsproblemen ontstaan x x x             

 

3 

Psychisch geweld in de vorm van vernederingen, verbale 

aanvallen, intimidatie en/of constant in de gaten houden 

wat het slachtoffer doet en zegt                  x 

 

1 

Opsluiting                  x  1 

 
         

  
Overige 

         

  

Verzorger heeft eerder een kind (ernstig) mishandeld of 

verwaarloosd en de situatie wijst op onmiddellijk gevaar x x x x x     x   x 7 

Overige bedreigingen x x x       x x x  6 

Verzorger weigert of is niet in staat om het kind te 

beschermen tegen ernstige (dreiging van) schade gemaakt 

door anderen  x x x       x x   x 6 

Het kind is angstig voor de verzorger of de leefsituatie     x x x x   x    5 
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Ongeboren kind wordt aan middelen blootgesteld x x x         x   x 5 

Verzorger is betrokken bij mensenhandel of verdacht van 

mensenhandel (exploitatie)       x x   x   x 

 

4 

Verzorger houdt zich bezig met criminele activiteiten 

waardoor het kind onmiddellijk gevaar loopt         x         

 

1 

Verzorger reageert gevaarlijk op gedragsproblemen van het 

kind           x       

 

1 

Jeugdige kan een ernstige bedreiging voor zichzelf zijn 

(psychose of suïcide) 

         

x 

1 

Verzorger dreigt om zich te suïcideren of om de (ex-) 

partner, de kinderen of een familielid te vermoorden                  x 

 

1 

Verzorger die ernstige vernielingen in of rondom huis 

aanricht                  x 

 

1 

Huwelijksdwang                  x  1 

Ernstig vermoeden van Münchhausen bij Proxy                  x  1 

                      

Pleger heeft direct toegang tot het slachtoffer of slachtoffer 

is nog in een zorgafhankelijke positie (altijd in combinatie 

met één van de vorige items)                  x 

 

1 

Algemene veiligheidsschaal 1-10                 x  1 

Note. 1 = SDM Safety Assessment (California Department of Social Services, 2015); 2 = SDM Safety Assessment (Texas 

Department of Family and Protective Services, 2016); 3 = Ontario Safety Assessment (Ministry of Children and Youth 

Services, 2016); 4 = CERAP safety determination form (Illinois Department of Children and Family Services, 2013); 5 = 

New Mexico Child Safety Assessment (Harbert & Tucker-Tatlow, 2012); 6 = In-home safety assessment and management 

(Pennsylvania Department of Public Welfare, 2012); 7 = CAPMIS safety assessment (Ohio Department of Job and Family 

Services, 2014); 8 = DHS-149 safety assessment (Michigan Department of Human Services); 9 = TRAIGE Veilig Thuis 

(Vogtländer & van Arum, 2015); 10 = Onderdeel A. Directe veiligheid van de LIRIK (ten Berge, Eijgenraam & Bartelink, 

2014) a Zijn variaties van het SDM-model. b Verzorger kan ook een partner of ander lid van het huishouden zijn.  

Conclusie  

De internationaal gebruikte instrumenten bevatten diverse aspecten. Desondanks is er 

een groep aspecten die in de meerderheid van de instrumenten voorkomt. Aan deze aspecten 

kan een definitie ontleend worden, waarin de volgende aspecten aanbod komen: seksueel 

misbruik, weigering van toegang tot het kind, verwaarlozing, fysiek geweld, huiselijk geweld, 

psychische geweld en dreiging van derden. Deze aspecten zouden verwerkt moeten worden in 

een veiligheidstaxatie-instrument.  
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De Inhoudsvaliditeit en Bruikbaarheid: Interviews met Gebruikers (Studie 2) 

Methode 

Deelnemers. Vijftien professionals, waaronder 1 man, werden geïnterviewd: 4 

gezinsmanagers, 1 ambulant hulpverlener, 3 gedragsdeskundigen, 2 intakemedewerkers, 1 

jeugdpsycholoog, 1 jeugdarts, 1 hoofdbehandelaar, 1 gezinscoach en 1 maatschappelijk 

werker. Zij waren werkzaam bij Altra, HVO Querido, Jarabee, Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam, GGD Amsterdam en de Opvoedpoli. De ARIJ-veiligheidstaxatie werd gebruikt 

in het team wat door de deelnemers werd aangestuurd of zij gebruikten zelf de 

veiligheidstaxatie om de directe veiligheid van een kind vast te stellen. Sommige deelnemers 

hadden het instrument enkele keren gebruikt, terwijl anderen het al tientallen keren hadden 

gebruikt.  

Procedure. Jeugdzorgorganisaties die de ARIJ-veiligheidstaxatie gebruikten werden 

benaderd voor onderzoeksdeelname. Medewerkers konden deelnemen wanneer zij in de 

praktijk met het instrument gewerkt hadden. Bij deze deelnemers is door vijf 

bachelorstudenten, in wisselende tweetallen, een semigestructureerd interview afgenomen. De 

studenten werden vooraf geïnstrueerd over de interviewafname. Op basis van eerste 

geluidsopnames zijn de studenten verder geïnstrueerd als dat nodig bleek. De interviews 

duurden, op één na, maximaal één uur. De deelnemers kregen een tegoedbon als vergoeding. 

Instrumenten. De ARIJ-veiligheidstaxatie. De ARIJ-veiligheidstaxatie bestaat uit 

acht items (zie Appendix A). Elk item meet een aspect van kindonveiligheid en wordt 

beantwoord met ‘ja’, ‘nee’ of ‘onbekend’. Wanneer ten minste één item bevestigend wordt 

beantwoord, dan is de uitkomt van het instrument “Kind direct veilig stellen”. Wanneer bij 

één van de items ‘onbekend’ wordt ingevuld dan is de uitkomst “Direct de veiligheid nader in 

kaart brengen”. Beide uitkomsten worden gegeven wanneer zowel ‘ja’ als ‘onbekend’ 

ingevuld zijn. Wanneer alle items met ‘nee’ zijn ingevuld is de uitkomst “Geen zorgen over 

de acute veiligheid”. De items en de toelichtingen zijn geformuleerd door deskundigen van 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam.  

Het interview. In elk interview stonden de volgende vragen centraal: (1) In hoeverre 

kan directe onveiligheid op een juiste en volledige manier worden beoordeeld met de 

veiligheidstaxatie?; (2) In hoeverre zijn de items van de veiligheidstaxatie uitputtend 

(ontbreken onderdelen die van belang worden geacht)?; (3) In hoeverre zijn de items van de 

veiligheidstaxatie relevant en duidelijk?; en (4) In hoeverre is de veiligheidstaxatie 

ondersteunend bij het vaststellen van directe onveiligheid van het kind? Naar aanleiding van 
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een grondige screening van wetenschappelijke literatuur over veiligheid en veiligheidstaxatie-

instrumenten werden enkele aanvullende vragen of onderwerpen toegevoegd, bijvoorbeeld de 

vraag of het gevoel van veiligheid van het kind een aspect is van directe onveiligheid. Op 

basis van de eerste twee (oefen)interviews werd het interview aangepast, om de vragen zo 

duidelijk mogelijk te formuleren en de duur van het interview acceptabel te houden. Zie 

Appendix E voor de ingekorte versie van het interview. 

Data-analyse. De geluidsopnames van de interviews werden eerst uitgetypt, waarna 

de antwoorden van de respondenten gecodeerd konden worden. Het coderen werd gedaan met 

de software ATLAS.ti en zo veel mogelijk volgens de methode zoals beschreven door Boeije 

(2014). Door het “open coderen” van de eerste vier interviews werden een aantal thema’s 

bepaald die alle codeurs zo goed mogelijk gebruikten in het coderen van de overige 

interviews. Wanneer nodig werden nieuwe thema’s toegevoegd en bestaande thema’s 

aangepast door de codeurs. Alle interviews zijn door twee studenten gecodeerd, waarna deze 

zijn samengevoegd en tot overeenstemming is gekomen over de codering. De eerste auteur 

heeft alle interviews gecodeerd en haar eigen codering vergeleken met de codering van de 

studenten. Van de thema’s werden met de software netwerken gemaakt om zicht te krijgen op 

mogelijke onderlinge verbanden en overlap tussen thema’s en codes. Hieronder worden per 

thema de meest relevante/opvallende resultaten weergegeven. 

Resultaten 

Fysiek geweld. De aanwezigheid van fysiek geweld werd een belangrijk onderdeel 

van directe onveiligheid gevonden. Er werd verschillend gedacht over het in het instrument 

opnemen van vormen van geweld die niet direct tot letsel hoeven te leiden. Zeven 

respondenten waren hier voorstander van, omdat alle vormen van geweld werden gezien als 

ernstig. Een andere reden die hiervoor werd aangedragen is dat fysiek letsel, wanneer dit er is, 

ook niet altijd direct zichtbaar is (voor de professional). Hier staat tegenover dat 5 

respondenten fysiek geweld zonder verwondingen geen reden vonden om direct in te grijpen, 

dit zou mogelijk moeilijker te signaleren zijn of komt aan de orde in de risicotaxatie. Daarbij 

zal er mogelijk vaker onbekend of ‘ja’ ingevuld worden, als minder ernstige vormen van 

fysiek geweld toegevoegd worden. Degenen die de pedagogische tik bespraken vonden in het 

algemeen dat dit geen onderdeel is van directe onveiligheid. Daarnaast ontbraken onderdelen 

van directe onveiligheid in de toelichting, zoals het trekken aan haren van het kind, het kind 

hard vastpakken, en het kind slaan (eventueel met een voorwerp) en schoppen.  

Seksueel misbruik. Seksueel misbruik werd relevant gevonden voor directe 

onveiligheid. Vijf professionals gaven aan dat zij verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag 
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als aanleiding zagen voor direct ingrijpen, maar 6 respondenten zagen verbaal seksueel 

grensoverschrijdend gedrag niet als onderdeel van directe onveiligheid. Daarnaast werd 

genoemd dat passieve vormen van seksueel misbruik ontbreken in de toelichting van het item, 

zoals een kind getuige laten zijn van porno of seksuele handelingen. 

Verwaarlozing. Er werd door 8 respondenten aangegeven dat naast fysieke 

verwaarlozing ook emotionele verwaarlozing onderdeel is van directe onveiligheid (zie Citaat 

1). Daarbij werd wel aangegeven dat het moeilijk (snel) vast te stellen is. Echter, 4 

deelnemers gaven aan dat zij emotionele verwaarlozing geen onderdeel van de directe 

veiligheid vinden. Tevens werd aangegeven dat een fysiek onveilige omgeving van het kind 

(door bijvoorbeeld gevaarlijke middelen of wapens in huis) indicatief is voor directe 

onveiligheid. De beschikbaarheid van de verzorger en weigering van zorg werden veelal ook 

als onderdeel van verwaarlozing gezien. Hierbij werd aangegeven dat het ontbreken van zorg 

veroorzaakt kan worden door (bewuste) weigering, maar dat de oorzaak ook kan liggen in een 

verminderd vermogen van de verzorgers, bijvoorbeeld door een licht verstandelijke beperking 

of een verslaving.  

 

Citaat 1: “Als je bijvoorbeeld naar emotionele verwaarlozing kijkt, dat is natuurlijk niet direct 

fysiek gevaar, maar wel iets waar je wilt dat het meteen stopt. En dat er afspraken over 

worden gemaakt. Ja, dus je zou zeggen voeg dat wel toe, maar niet gescheiden [van fysieke 

verwaarlozing].”  

 

Ontvoering en eergerelateerd geweld. Er werd aangegeven dat ontvoering weinig 

voorkomt, maar dat dit desondanks wel een relevant aspect is van directe onveiligheid. 

Daarnaast werd aangegeven dat ontvoering en eergerelateerd geweld gesplitst kunnen worden, 

omdat deze aspecten van onveiligheid niet (altijd) aan elkaar gerelateerd zijn. Bovendien is 

eergerelateerd geweld een vorm van geweld waar het motief bekend van is, en zou daarom als 

onderdeel van fysiek geweld gezien kunnen worden (item 1).  

 Psychiatrische problematiek. Alle deelnemers vonden psychiatrische problematiek 

relevant voor directe onveiligheid. Onder 6 geïnterviewden was onduidelijkheid over op wie 

het item van toepassing is: de verzorger(s), het kind of beiden. Zij waren van mening dat het 

item betrekking moet hebben op zowel het kind als de verzorgers. Daarnaast werd 

verslavingsproblematiek gemist in de toelichting van het item.  

Huiselijk geweld. Huiselijk geweld werd als belangrijk onderdeel van directe 

onveiligheid gezien. Desondanks werd er aangegeven dat huiselijk geweld te veelomvattend 
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is gedefinieerd en dat er meer onderscheid gemaakt moet worden met ernstig huiselijk 

geweld. Het item zou te veel omvattend zijn doordat enige vorm van verbaal huiselijk geweld 

genoemd wordt in de itemtoelichting. De deelnemers vonden verbaal geweld niet altijd 

dusdanig ernstig dat direct ingrijpen noodzakelijk is.  

Emotionele mishandeling. Emotionele mishandeling werd door 5 deelnemers als 

onderdeel van directe onveiligheid gezien. Daar stond tegenover dat deze mishandelingsvorm 

door 2 respondenten niet als onderdeel van directe onveiligheid werd beschouwd. Volgens 

deze respondenten moeten kinderen die emotioneel mishandeld worden wel veiliggesteld 

worden, maar hoeft dit niet direct te gebeuren.  

Kwetsbaarheid. Bij meerdere items werd aangegeven dat de kwetsbaarheid van het 

kind van belang is bij het bepalen van directe kindonveiligheid. Dit is bijvoorbeeld het geval 

bij het item dat verwaarlozing meet. Respondenten geven aan dat pas sprake is van directe 

onveiligheid als essentiële zorg ontbreekt, waarbij het kind niet zelf kan voorzien in de eigen 

zorgbehoefte. Zo moet direct gehandeld worden als een baby geen voeding krijgt, maar hoeft 

dat niet als het kind 16 jaar is. Leeftijd speelt dus een rol in het besluit of direct ingegrepen 

moet worden, maar ook vaardigheden en beperkingen van het kind en de mate waarin een 

kind onafhankelijk is, zijn belangrijk. Als het 16-jarige kind een ernstige fysieke beperking 

heeft, zou mogelijk wel direct gehandeld moeten worden. Twee deelnemers vonden het goed 

dat in het item over huiselijk geweld wordt gesproken over kinderen die zichzelf niet veilig 

kunnen stellen. Twee andere deelnemers gaven daarentegen aan dat de afhankelijkheid van 

het kind belangrijker is en dat kinderen zichzelf niet veilig stellen, ook al kunnen zij dat wel. 

Ook over de leeftijdgrens bij het item over huiselijk geweld verschilden de meningen. Deze 

werd te laag gevonden, hierom zou de grens omhoog moeten of helemaal weg. Terwijl andere 

de leeftijdgrens juist goed vonden, omdat kleine kinderen een groter risico lopen.  

 Kind. Enkel een gevoel van onveiligheid bij het kind werd door 5 respondenten geen 

reden gevonden om direct in te grijpen. De respondenten geven aan dat de oorzaak van dit 

gevoel bij het kind wel indicatief kan zijn voor directe onveiligheid en dit zou in de items of 

toelichtingen daarop verwerkt kunnen worden. Daar stond tegenover dat 1 deelnemer het 

gevoel van onveiligheid van het kind wel een reden vond om direct in te grijpen. Over 

kindsignalen werd door 14 respondenten gezegd dat deze niet van belang zijn voor het 

bepalen van directe onveiligheid.  

Overige invloeden op directe veiligheid. Iemand gaf aan dat het vaststellen van een 

dreiging buiten het gezin, bijvoorbeeld een oom, kennis of onbekende, ontbreekt in de 

veiligheidstaxatie. Ook een kind dat steeds van huis wegloopt, werd gemist in het instrument, 
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aangezien dit van belang kan zijn voor de directe veiligheid van het kind. Tot slot werd 

aangegeven dat een langdurig problematische situatie (zoals bij verwaarlozing) direct onveilig 

kan worden als er geen leerbaarheid meer is bij de verzorgers. Enkele respondenten geven aan 

dat meer diepgang in de taxatie nodig is om goed te kunnen bepalen of een item wel of niet 

van toepassing is. Zo zou per item meer sturing gegeven kunnen worden aan het onderzoek 

van de hulpverlener, bijvoorbeeld aan de hand van signalen waar op gelet kan worden of 

vragen die gesteld kunnen worden. Dit zou vooral helpen om de grens van direct ingrijpen 

(beter) te kunnen bepalen bij langdurige problematiek. 

Bruikbaarheid. Over het algemeen werd het gebruik van de veiligheidstaxatie als 

positief ervaren. Het instrument werd als een goede checklist ervaren, die helpt bij het 

structuren van de informatie die beschikbaar is in een casus. De soms confronterende 

uitkomst zet aan tot verder uitzoeken, nadenken en actie. Twee deelnemers vonden het 

instrument overbodig, waarbij iemand dit nuanceerde door te stellen dat het instrument 

misschien overbodig is als het kind onder de blauwe plekken zit, maar dat het instrument juist 

bij twijfelgevallen behulpzaam kan zijn. De uitkomst ‘Stel het kind direct veilig’ werd vaak 

geïnterpreteerd als ‘plaats het kind uit huis’. Daarnaast was het niet voor iedereen duidelijk 

wat de termijn was waarop een kind veiliggesteld moet worden. Over het algemeen werden de 

antwoordmogelijkheden van de items goed gevonden. Een enkeling miste de 

antwoordmogelijkheid ‘een vermoeden van’, of vond dat het antwoord ‘onbekend’ vervangen 

moet worden door ‘ga ik nog uitzoeken’. Twee respondenten benoemden dat zij een 

onderbouwing van het antwoord op elk item willen kunnen geven, terwijl een ander dat te 

veel werk vond. Niet alle items werden even duidelijk gevonden. Zo staat er volgens 

sommigen te veel tekst tussen haakjes, is de zinsopbouw niet bij elk item hetzelfde en wordt 

het verwarrend gevonden dat soms voorbeelden in de formulering van items staan (in plaats 

van in de toelichting). Daarnaast geven respondenten aan dat er overlap zit in items.  

Conclusie 

Volgens de gebruikers van de ARIJ-veiligheidstaxatie zijn de volgende aspecten 

onderdeel van directe kindonveiligheid: fysiek geweld (inclusief geweld zonder zichtbaar 

letsel), seksueel misbruik (inclusief passieve vormen van misbruik), ernstige verwaarlozing 

(zowel fysiek als emotioneel), ontvoering, psychiatrische problematiek bij zowel verzorger als 

kind, (voornamelijk fysiek) huiselijk geweld, en ernstige emotionele mishandeling. Daarnaast 

bleek dat de kwetsbaarheid van het kind over het algemeen belangrijk werd gevonden voor 

het bepalen van directe onveiligheid. De inhoudsvaliditeit bleek dus nog vatbaar voor 

verbetering, omdat onder andere emotionele mishandeling en de kwetsbaarheid van het kind 
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geen onderdeel zijn van de huidige ARIJ-veiligheidstaxatie. Het gebruik van de 

veiligheidstaxatie werd over het algemeen als positief ervaren. Wel zijn meerdere 

opmerkingen gemaakt over de formuleringen van de items, de itemtoelichtingen, en de 

uitkomst van het instrument. Op basis van de bevindingen van deze deelstudie is de ARIJ-

veiligheidstaxatie aangepast (zie Appendix F voor het aangepaste instrument). Deze 

aangepaste versie is gebruikt voor het onderzoek naar de inhoudsvaliditeit onder deskundigen 

op het gebied van kindonveiligheid (studie 3). 

 

De Inhoudsvaliditeit: Interviews met Deskundigen (Studie 3) 

Methode 

Deelnemers. Er werden 18 deskundigen, onder wie 5 mannen, over directe 

kindonveiligheid geïnterviewd. Dit waren: 5 (GZ-) psychologen/orthopedagogen/psychiaters, 

5 advocaten/jeugdrechters (juridisch specialisten), 3 ervaringsdeskundigen (op het gebied van 

kindermishandeling), 2 medewerkers spoedeisende zorg, 1 onderzoeker, 1 

beleidsmedewerker, en 1 medewerker van een non-profit organisatie die zich inzet voor het 

terugdringen/preventie van kindermishandeling.  

Procedure. Diverse organisaties met expertise in (directe) kindonveiligheid zijn 

benaderd, zoals het Nederlands Jeugdinstituut, de Raad voor Kinderbescherming, Augeo, het 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, Veilig Thuis Brabant, Jeugdrechtadvocaten 

Amsterdam, de Rechtbank Amsterdam, Jeugdbescherming Brabant en No Kidding. 

Medewerkers van deze organisaties met expertise in (het bepalen van) directe 

kindonveiligheid zijn gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Daarnaast zijn 

deskundigen in directe kindonveiligheid benaderd die bij de auteurs van deze studie bekend 

waren. Een voorwaarde voor deelname was dat de deskundige geen gebruikmaakte van de 

ARIJ-veiligheidstaxatie, omdat gebruikers van de ARIJ al werden geïnterviewd in studie 2. Er 

is door twee masterstudenten een semigestructureerd interview afgenomen. De studenten zijn 

geïnstrueerd over de interviewafname en hebben het interview eerst geoefend. Het eerste 

interview is afgenomen door de eerste auteur in aanwezigheid van deze studenten. De 

deelnemers kregen het instrument en een korte handleiding toegestuurd zodat zij zich bekend 

konden maken met de veiligheidstaxatie voorafgaand aan het interview. De interviews 

duurden maximaal één uur en de deelnemers kregen een tegoedbon als vergoeding. 

Instrumenten. De ARIJ-veiligheidstaxatie 1.2. Op basis van de uitkomsten van 

studie 2 is de veiligheidstaxatie aangepast om de inhoud en de bruikbaarheid te verbeteren. In 

Appendix F staat het volledige aangepaste instrument.  



DE DOORONTWIKKELING VAN DE ARIJ-VEILIGHEIDSTAXATIE     18 

 

 
 

Het interview. In de interviews stonden de volgende vragen centraal: (1) In hoeverre 

kan directe onveiligheid op een juiste en volledige manier worden bepaald met de ARIJ-

veiligheidstaxatie?; (2) In hoeverre zijn de items van de veiligheidstaxatie uitputtend 

(ontbreken items die van belang worden geacht)?; en (3) In hoeverre zijn de items van de 

veiligheidstaxatie relevant en duidelijk? In dit interview werden eveneens aanvullende vragen 

toegevoegd op basis van screening van wetenschappelijke literatuur over veiligheid en 

veiligheidstaxatie-instrumenten. Zie Appendix G voor de ingekorte versie van het interview.  

Data-analyse. Zie de Methodesectie van deelstudie 2. 

Resultaten 

  Fysiek geweld. Over het algemeen werd fysiek geweld een belangrijk onderdeel 

gevonden van directe onveiligheid. Wel werden onderdelen gemist, zoals meisjesbesnijdenis, 

het schudden van baby’s, het bijten van een kind, het knijpen van een kind en het kind 

bedreigen met geweld. Daarnaast vroegen 2 deelnemers zich af of het kind onder een koude 

douche zetten, en een kind steeds naar een dokter sturen, ook redenen zijn om direct in te 

grijpen. Als er verwondingen zijn dan wordt de situatie altijd als direct onveilig beschouwd, 

maar ook zonder verwondingen kan direct ingrijpen noodzakelijk zijn. Daarbij werd 

aangegeven dat de verwondingen niet het gevolg moeten zijn van een ongeluk. Er is discussie 

over de toelichting ‘het gaat hierbij niet om de corrigerende tik’. Enerzijds werd het door 2 

respondenten goed gevonden dat onderscheid wordt gemaakt tussen de corrigerende tik en 

ernstiger geweld, anderzijds vonden 6 respondenten dat deze toelichting eruit moest. Het 

verschil met slaan zou te onduidelijk zijn en deze toelichting zou een signaal kunnen geven 

dat een corrigerende tik passend kan zijn, terwijl dit volgens de wet verboden is. Over 

eergerelateerd geweld en Münchhausen by proxy (i.e. Factitious Disorder imposed on 

another) verschillen de meningen. Er werd aangeven door 2 respondenten dat dit verklaringen 

zijn voor het gedrag dat schadelijk is voor het kind, waar het volgens hen niet om gaat in het 

instrument. Wel vinden 2 andere respondenten dat met deze verklaringen rekening moet 

worden gehouden bij de bepaling van directe onveiligheid. Münchhausen by proxy zou 

volgens 3 respondenten om meerdere redenen geen onderdeel zijn van directe onveiligheid: 

het syndroom bestaat in heel veel gradaties, komt weinig voor, wordt vaak alleen op 

vermoedens gebaseerd. Tot slot werd aangegeven dat het item verschillende gradaties van 

ernst omvat. Zo stelde iemand dat het vastbinden van een kind ernstiger is dan het hard 

vastpakken van een kind.  

Seksueel misbruik. Seksueel geweld werd als belangrijke reden gezien om een kind 

direct veilig stellen. Vier respondenten benoemden dat passieve vormen van seksueel 
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grensoverschrijdend gedrag, zoals kinderen porno laten kijken, inderdaad onderdeel zijn van 

directe onveiligheid. Twee respondenten gaven wel aan dat zij het item te veelomvattend 

vinden, en meer behoefte hebben aan gradaties van ernst. Een andere visie die naar voren 

kwam was dat het item meer de beleving van het kind en wat hij/zij als grensoverschrijdend 

ervaart zou moeten meten (zie citaat 2). Daarnaast werd gezegd dat het bijna nooit vast te 

stellen is of seksueel misbruik plaatsvindt, omdat meestal alleen signalen daarvan zichtbaar 

zijn. Tot slot vroeg iemand zich af of kinderen die hun eigen seksueel getinte foto’s online 

zetten onderdeel zijn van directe onveiligheid.  

 

Citaat 2: “Hebben jullie centraal staan wat het kind ervaart? Want een ouder kan aan een 

kind zitten, wat een kind onplezierig vind, maar waar het niet zo duidelijk is. Ik bedoel, als 

mijn vader over mijn borsten streelde was het duidelijk. Maar als mijn vader hier zat te 

strelen [voelt aan haar arm], zou je in eerste instantie denken: niks aan de hand. Terwijl ik 

als kind voelde dat daar een seksuele lading achter zat bij hem. Dus dan is het niet zo 

zichtbaar.” 

 

Verwaarlozing. Verwaarlozing werd als een belangrijk onderdeel van directe 

onveiligheid gezien, ook al is er twijfel over wanneer dit als direct gevaar gezien moet 

worden, omdat verwaarlozing structureel van aard is. Het werd door 7 respondenten 

belangrijk gevonden dat emotionele verwaarlozing vermeldt staat in het instrument, onder 

andere omdat het makkelijk over het hoofd gezien kan worden. Twee respondenten vonden 

het echter geen reden om direct in te grijpen.  

Ontvoering. Ontvoering werd als een belangrijke oorzaak van directe onveiligheid 

gezien. Wel twijfelden 6 respondenten over de definitie, waarbij zij aangaven dat deze 

helderder beschreven zou kunnen worden. Wanneer in een (v)echtscheiding (i.e., complexe 

scheiding) één van de verzorgers het kind meeneemt, dan is het voor respondenten 

onduidelijk of dit ook geïnterpreteerd moet worden als ontvoering. Ook werd het onduidelijk 

gevonden of er sprake is van ontvoering als een verzorger zich niet aan een omgangsregeling 

houdt. Mogelijk zou het item zich meer moeten richten op de locatie waar de verzorger 

(ontvoerder) het kind mee naartoe neemt. Alleen als de locatie gevaarlijk is voor het kind, dan 

is sprake van directe onveiligheid. Tot slot werd aangegeven dat dreiging van ontvoering vaak 

moeilijk feitelijk te maken is en dat ontvoering weinig voorkomt.  

Psychiatrische problematiek. Acute psychiatrische problematiek bij het kind en de 

verzorgers werden als relevant gezien voor directe onveiligheid. Daarbij werd aangegeven dat 
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bij psychiatrische problematiek van verzorgers van belang is dat dit gevaar oplevert voor het 

kind. Over psychiatrische problematiek bij het kind werd aangegeven dat meegewogen moet 

worden hoe verzorgers hiermee omgaan. Als zij zich op een juiste manier opstellen en 

passende maatregelen nemen, dan is het mogelijk geen reden om het kind direct veilig te 

stellen.  

Huiselijk geweld. Huiselijk geweld werd als belangrijk onderdeel van directe 

onveiligheid van het kind gezien. Negen respondenten geven aan dat hierbij niet alleen fysiek 

geweld relevant is, maar ook verbaal geweld, het dreigen met geweld, psychische 

mishandeling, of vechtscheidingen.  

Emotionele mishandeling. Ernstige emotionele mishandeling vonden 5 respondenten 

een reden om direct in te grijpen. Echter, er werd ook besproken dat emotionele mishandeling 

een structureel probleem is, waardoor moeilijk te bepalen is wanneer de grens is bereikt om 

het kind direct veilig te stellen. Daarnaast geven 3 respondenten aan dat zij direct ingrijpen bij 

emotionele mishandeling niet noodzakelijk vinden.  

Kwetsbaarheid. Over het belang van de kwetsbaarheid van het kind in het bepalen 

van directe onveiligheid waren de meningen verdeeld. Drie respondenten vonden dat alle 

kinderen kwetsbaar en afhankelijk zijn, wat zou impliceren dat de toelichting achterwege 

gelaten moet worden. Daartegenover stond dat 13 respondenten stelden dat de kwetsbaarheid 

wel relevant is in het bepalen of de situatie direct onveilig is. De volgende aspecten van 

kwetsbaarheid werden gemist in de toelichting van de veiligheidstaxatie: psychische 

stoornissen van het kind (bv. ADHD en autisme), of het kind bij iemand of een organisatie 

bekend is (bv. leerplicht, kinderopvang, netwerk, vangnet), zelfbeeld van het kind, karakter 

van het kind, of sprake is van een pleegkind, of sprake is van een kindvluchteling, of een kind 

eerder mishandeld is, en de buurt waarin het kind opgroeit. Respondenten waren positief dat 

geen leeftijdsgrens werd gesteld, maar wel werd gezegd dat leeftijd meeweegt bij de bepaling 

van directe onveiligheid. Mogelijk zou meer sturing gegeven kunnen worden aan de manier 

waarop aspecten van kwetsbaarheid een rol spelen bij het bepalen van directe onveiligheid. 

Zo kan vermeld worden dat een kind kwetsbaarder is naarmate hij/zij jonger is of dat baby’s 

en peuters extra kwetsbaar zijn. Daarnaast zou de gebruiker van de veiligheidstaxatie expliciet 

gewezen kunnen worden op de aanwezigheid van een nog ongeboren kind, zodat zij alert zijn 

op de mogelijke directe onveiligheid van dat ongeboren kind. Tot slot werd voorgesteld om 

kwetsbaarheidsaspecten positief te formuleren, bijvoorbeeld als veerkracht of capaciteiten van 

het kind.  
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Kind. Een kind dat om hulp vraagt, werd door 8 respondenten niet als onderdeel van 

directe onveiligheid gezien. Of in zo’n geval direct ingrijpen nodig is, hangt volgens de 

respondenten van de situatie af. Wel zeggen zij dat het kind een bron kan zijn van informatie 

die bepalend is voor het vaststellen van directe onveiligheid, en dat in de veiligheidstaxatie 

het kind als mogelijke informatiebron genoemd zou kunnen worden. Daarnaast moet altijd 

(zoveel mogelijk) met het kind gesproken worden om de ernst van de situatie goed te kunnen 

beoordelen. In het algemeen stellen de respondenten dat meer aandacht aan het kind besteedt 

moet worden in het instrument. Twee respondenten vonden dat er wel een extra item zou 

moeten zijn waardoor er direct afspraken gemaakt moeten worden als een kind zelf om hulp 

vraagt.  

Overige invloeden op directe onveiligheid. Onderdelen die respondenten misten 

waren: onveiligheid veroorzaakt door criminaliteit, beïnvloeding van het kind door personen 

met extreme opvattingen, en mensenhandel. Daarnaast werd aangegeven dat vechtscheidingen 

mogelijk duidelijker in het instrument verwerkt moeten worden.  

Conclusie 

Fysiek geweld (met of zonder verwondingen), seksueel misbruik (met passieve 

vormen van misbruik), ernstige verwaarlozing (met emotionele verwaarlozing), ontvoering 

(naar een gevaarlijke locatie), psychiatrische problematiek bij zowel verzorger als kind, 

huiselijk geweld (met verbaal geweld), ernstige emotionele mishandeling, en schade 

toegebracht door anderen (onder andere door criminaliteit) werden als onderdeel van directe 

onveiligheid van het kind gezien. De kwetsbaarheid van het kind werd van belang gevonden 

bij het vaststellen van directe onveiligheid. Het netwerk en de psychische problematiek van 

het kind werden gemist als onderdelen van kwetsbaarheid. De informatie die aangedragen 

wordt door het kind moet op een dusdanige manier verwerkt worden in de veiligheidstaxatie 

dat gebruikers hier meer aandacht aan geven in het beoordelen van de directe veiligheid. De 

huidige veiligheidstaxatie meet een ruim aantal relevante aspecten van directe onveiligheid. 

Het niet meten van een dreiging van schade voor het kind door anderen werd beschouwd als 

een tekortkoming van het huidige instrument en daarnaast werd een verbreding of versmalling 

van enkele items voorgesteld.  

 

Discussie 

Het doel van deze studie was de inhoudsvaliditeit en de bruikbaarheid van de ARIJ-

veiligheidstaxatie te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren. De resultaten van drie 

deelstudies boden concrete aanknopingspunten voor verbetering van de inhoudsvaliditeit en 
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bruikbaarheid, en op grond hiervan is de ARIJ-veiligheidstaxatie herzien. Het instrument 

bevat nu alle aspecten van directe kindonveiligheid, zoals naar voren gekomen in de drie 

deelstudies. Dit betreffen de volgende aspecten: (dreiging met) fysiek geweld, seksueel 

misbruik (inclusief passieve vormen hiervan), ernstige verwaarlozing, ontvoering van het 

kind, psychiatrische problematiek bij zowel verzorger als kind, huiselijk geweld, ernstige 

emotionele mishandeling en (dreiging van) schade gemaakt door anderen. De volgende 

definitie van directe kindonveiligheid is afgeleid: “Directe kindonveiligheid is het gevaar van 

fysieke of emotionele schade bij het kind op (zeer) korte termijn. Dit gevaar kan veroorzaakt 

worden door (nalatigheid van) een verzorger, een ander gezinslid, een familielid, het kind zelf 

of iemand buiten het gezin.”. Emotionele schade (op zeer korte termijn) bij het kind bleek ook 

aanleiding te kunnen zijn om het kind direct veilig te stellen. Daarom is emotionele schade 

aan de definitie van directe onveiligheid toegevoegd. De inclusie van emotionele schade komt 

overeen met de definitie van Wahlgren, Metsger en Brittain (2004) en NAPCWA (2009).  

 

Veranderingen aan de ARIJ-veiligheidstaxatie  

Op basis van de resultaten van de drie studies zijn de volgende aanpassingen aan de 

ARIJ-veiligheidstaxatie aangebracht: (1) toevoeging definitie directe kindonveiligheid, (2) 

toevoeging factoren helpend bij inschatting van de ernst van de situatie, (3) toevoeging 

informatiebronnen, (4) toevoeging onderbouwing, (5) toevoeging nieuwe items, (6) 

aanpassing formulering van (de toelichtingen van) de items en (7) aanpassing van de 

uitkomst. Zie Appendix H voor de complete nieuwe versie van de veiligheidstaxatie. 

De definitie van directe kindonveiligheid is toegevoegd aan de toelichting van het 

instrument, zodat het voor gebruikers duidelijker is waarbij het instrument helpt met bepalen. 

Daarnaast zijn om de ernst van een situatie goed in te kunnen schatten, een aantal factoren aan 

het instrument toegevoegd, die helpend kunnen zijn voor het bepalen van de ernst van een 

situatie en daarom kunnen worden meegewogen tijdens het beoordelen van de items. Deze 

factoren staan vermeld in de toelichting van het instrument en hoeven niet beantwoordt te 

worden. Een situatie kan als ernstiger worden beschouwd als één van deze factoren aanwezig 

is. Voorbeeldfactoren zijn: de kwetsbaarheid van het kind en de aanwezigheid van langdurige 

problematiek in het gezin. 

Een andere toevoeging betreft het onderdeel waarin de informatiebronnen staan die 

gebruikt kunnen worden bij het beantwoorden van items. Door toevoeging van deze lijst 

wordt inzichtelijker welke bronnen geraadpleegd kunnen worden. Uit eerder 

calamiteitenonderzoek door samenwerkende inspecties (2015) bleek namelijk dat bij 
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onderzoek naar de kindveiligheid niet voldoende gebruikgemaakt was van alle beschikbare 

bronnen, zoals in dit geval bronnen uit het sociale domein (woningbouw, schuldhulp, werk en 

inkomen) niet voldoende werden geraadpleegd.  

Bovendien wordt nu aan de professional gevraagd om een argumentatie te geven voor 

elk item dat als directe gevaar voor het kind wordt gezien. Hier zijn meerdere redenen voor; 

(1) het geeft ruimte om informatie van verschillende bronnen te verwerken, zodat duidelijk 

wordt op welke informatiebronnen de beoordeling is gebaseerd, (2) het moedigt gebruikers 

aan om een feitelijke onderbouwing te geven en (3) de argumentatie maakt concreet wat 

precies maakt dat een (aspect van) onveiligheid van toepassing is, aangezien de items veel 

verschillende (meer algemene) situaties omvatten.  

De volgende items zijn toegevoegd aan de veiligheidstaxatie. Ten eerste een item dat 

emotionele mishandeling meet. In de toelichting van dit item staan voorbeelden die in de 

studies als relevant naar voren zijn gekomen: extreem negatief gedrag tegen het kind, 

vernedering, kleinering, het vernielen van persoonlijke spullen, opsluiting, buitensluiting of 

uitschelden. Het tweede toegevoegde item betreft (acute dreiging van) overige schade door 

anderen, waartegen verzorgers onvoldoende bescherming (kunnen) bieden. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om slachtofferschap van (ernstige) criminaliteit of het kind aanzetten tot 

extremisme of ander schadelijk gedrag. In het derde nieuwe item kan een overig aspect van 

directe kindonveiligheid ingevuld worden dat niet gemeten wordt met de andere items, maar 

dat volgens de professional wel leidt tot directe onveiligheid van het kind. Hiervoor is 

gekozen om professionals de gelegenheid te geven om andere aspecten van kindonveiligheid 

te noemen die worden gezien, maar mogelijk geen onderdeel zijn van het instrument of niet 

als een onderdeel van het instrument worden herkend. Op deze manier wordt benadrukt dat de 

inschatting van de professional leidend is en het instrument niet uitputtend kan zijn. Daarbij is 

het voor toekomstig onderzoek nuttig om te kijken of er nog nieuwe aspecten van 

kindonveiligheid worden gerapporteerd. Tot slot bevat het instrument nu aparte items over 

psychiatrische problematiek bij de verzorger en gedragsproblemen bij het kind. Bij de 

verzorger gaat het om psychiatrische problematiek die tot direct gevaar voor het kind leidt en 

bij de gedragsproblemen van het kind brengt hij/zij zichzelf in gevaar.  

De items en de toelichtingen van de items zijn aangepast. Zo is de toelichting van item 

1 uitgebreid met extra voorbeelden; aan haren trekken, het kind slaan (eventueel met een 

voorwerp), schoppen, meisjesbesnijdenis, schudden van baby’s, en knijpen. Daarnaast is 

toegevoegd dat de verklaring die verzorgers geven voor het letsel mogelijk onjuist is. Aan de 

toelichting van het item 2 zijn passieve vormen van seksueel misbruik toegevoegd, zoals een 



DE DOORONTWIKKELING VAN DE ARIJ-VEILIGHEIDSTAXATIE     24 

 

 
 

kind getuige laten zijn van porno of seksuele handelingen. Item 3 heeft nu betrekking op alle 

vormen van ernstige verwaarlozing. Ook zijn voorbeelden aan de toelichting toegevoegd, 

waaronder het kind laten verblijven in een fysiek onveilige omgeving en een ongeboren kind 

onvoldoende verzorging en veiligheid bieden. Item 4 heeft nu uitsluitend betrekking op 

ontvoering van het kind, waarbij eergerelateerd geweld niet meer wordt genoemd. Hiervoor is 

gekozen, omdat het twee verschillende soorten problemen zijn en eergerelateerd geweld 

onderdeel is van het eerste item over fysiek geweld. Het item over huiselijk geweld bevat 

geen leeftijdsgrens meer. Hier is voor gekozen omdat niet zozeer de leeftijd bepalend is voor 

de schade veroorzaakt door huiselijk geweld, maar de kwetsbaarheid van het kind. Bovendien 

speelt de kwetsbaarheid van het kind een rol bij de beoordeling van alle items. De 

kwetsbaarheid van het kind is daarom als één van de factoren opgenomen om rekening mee te 

houden bij het inschatten van de ernst van de situatie die in de introductie worden genoemd. 

Bij het item over huiselijk geweld werd aan de toelichting toegevoegd dat het ook direct 

onveilig kan zijn als het om vechtscheidingen gaat.  

Tot slot is het instrument aangepast om de bruikbaarheid te vergroten, zo hebben de 

items zoveel mogelijk eenzelfde opbouw. Daarnaast is de uitkomst bij directe 

kindonveiligheid aangepast omdat de eerdere uitkomst door gebruikers te vaak ten onrechte 

als “plaats het kind uit huis” werd geïnterpreteerd. De nieuwe uitkomst bij directe 

onveiligheid is: “Maak direct veiligheidsafspraken, zodat het kind wordt veiliggesteld”.  

Discussie van de resultaten 

Enkele resultaten van de deelstudies verdienen hier aandacht. Op de eerste plaats viel 

op dat de gebruikers van de veiligheidstaxatie (studie 2) meer aandacht hadden voor fysieke 

aspecten van kindonveiligheid, terwijl deskundigen (studie 3) daarnaast meer aandacht 

hadden voor (gevaren voor) emotionele schade. In de praktijk is fysieke onveiligheid sneller 

een reden om direct in te grijpen. Mogelijk heeft dit te maken met de tijdsdruk en beperkte 

middelen waarmee deze besluiten genomen moeten worden. Hierdoor is het wellicht niet 

mogelijk om bij alle gevallen waar het wenselijk is direct in te grijpen. Daarnaast zijn 

verwondingen eerder te signaleren en vast te stellen dan emotionele schade. De deskundigen 

waren vermoedelijk minder gericht op de omstandigheden in praktijk, maar meer op een 

ideale situatie.  

Een ander opvallend resultaat was dat de onderzoeksdeelnemers niet altijd eensluidend 

waren over de aspecten van directe kindonveiligheid die gemeten moeten worden in de 

veiligheidstaxatie. Een belangrijke oorzaak voor deze verschillen kan gezocht worden in het 

feit dat de Nederlandse jeugdzorgketen bestaat uit uiteenlopende instellingen voor jeugdzorg. 
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Deze instellingen verschillen niet alleen in de manier waarop aan zorgbehoeften van 

jeugdigen en hun gezin tegemoet wordt gekomen, maar ook in welke zorgbehoeften voorzien 

kan worden. Zo zijn er organisaties die binnen enkele uren voor nieuwe casussen beslissingen 

moeten nemen over de veiligheid, waardoor er te weinig tijd is om ook de emotionele 

veiligheid in kaart te brengen. Daarnaast zijn er instellingen die gezinnen in behandeling 

hebben en de veiligheid continue monitoren, waarbij meer tijd en meer mogelijkheden 

beschikbaar zijn om ook de emotionele veiligheid in kaart te brengen. Als gevolg van dit 

verschil hebben directe kindonveiligheid en direct ingrijpen niet altijd dezelfde betekenis in 

de jeugdzorgketen. Het blijkt daarom lastig om een instrument te ontwikkelen dat volledig 

passend is bij de visie en werkwijze van álle schakels in de jeugdzorgketen. De ARIJ-

veiligheidstaxatie kan wel door alle instellingen gebruikt worden, aangezien het alle relevante 

aspecten die aanleiding geven om een kind direct veilig te stellen bevat. Voor elk aspect, 

oftewel elk item, in de veiligheidstaxatie moet door de hulpverlener een inschatting gemaakt 

worden of de situatie zo ernstig is dat er direct gevaar is. Bijvoorbeeld; “Is het huiselijk 

geweld zo ernstig dat er meteen ingegrepen moet worden omdat het kind anders op korte 

termijn schade kan oplopen?”. Deze grens blijft een inschatting van de hulpverleners, het 

instrument geeft indicaties wanneer deze grens bereikt zou kunnen zijn. Indien een organisatie 

meer focust op fysieke onveiligheid zal deze organisatie de grens bij bijvoorbeeld het item 

over emotionele mishandeling minder snel bereiken. Het is belangrijk om er van bewust te 

zijn dat de grens door organisaties anders kan worden gelegd, zodat instellingen elkaar hierin 

zoveel mogelijk kunnen aanvullen. Het is van belang dat de verschillende instellingen wel zo 

veel mogelijk alle aspecten van de directe kindonveiligheid in beeld houden zodat deze niet 

gemist worden, want bij een ernstige vorm van alle aspecten is het belangrijk dat alle 

instellingen direct ingrijpen.  

Verder viel op dat in het onderzoek enkelen kindsignalen naar voren kwamen als 

factoren die directe onveiligheid beïnvloeden, zoals een kind dat angstig is. Deze zijn niet in 

het veiligheidstaxatie-instrument opgenomen, omdat uit eerder calamiteitenonderzoek door 

samenwerkende inspecties (2016) bleek dat de ernst van de situatie ernstig werd onderschat 

doordat er geen kindsignalen werden gezien. In de ARIJ-veiligheidstaxatie wordt daarom niet 

de nadruk gelegd op het gedrag of de problemen van het kind, maar op de schade die bij het 

kind kán ontstaan door de situatie. Wel wordt aangemoedigd om met het kind in gesprek te 

gaan en deze informatie in de argumentatie van de aanwezige items te verwerken.  
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Gebruik van de ARIJ-veiligheidstaxatie in de praktijk 

Het huidige onderzoek heeft gevolgen voor het beoordelen van de directe 

kindonveiligheid in de praktijk. Ten eerste zorgen de toegevoegde items ervoor dat er 

uitgebreider onderzoek gedaan zal moeten worden om alle aspecten uit de ARIJ-

veiligheidstaxatie in kaart te kunnen brengen. Hierdoor wordt de directe kindonveiligheid 

vollediger, en dus beter, ingeschat. Daarnaast zal, in vergelijking met de eerdere versie, 

mogelijk vaker een veiligheidsplan gemaakt moeten worden om kinderen veilig te stellen, 

zeker bij gevaar voor emotionele schade of gevaar voor schade door derden.  

Ten tweede is het vaststellen van aspecten van directe kindonveiligheid hoofdzakelijk 

een subjectieve aangelegenheid, waarbij de ARIJ-veiligheidstaxatie alleen ondersteunend 

functioneert. Dit instrument is weliswaar gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over 

kindonveiligheid en empirische gegevens over validiteit en bruikbaarheid, maar het is de 

professional die bepaalt of sprake is van de verschillende aspecten van directe 

kindonveiligheid op grond van de informatie die hij of zij verzamelt. Dit vereist grondige 

kennis over (het inschatten van) kindonveiligheid. Het is daarom noodzakelijk dat 

professionals goed zijn getraind in het onderzoeken en inschatten van de directe 

kindveiligheid alvorens zij dit in de praktijk doen. Daarnaast dient de inschatting altijd 

besproken te worden met collega’s, in een team of met een supervisor, om te voorkomen dat 

de inschatting alleen gebaseerd is op het oordeel van één professional.  

Ten derde kan ten onrechte de indruk gewekt worden met deze korte checklist dat het 

om snel uit te voeren onderzoek gaat, terwijl het in werkelijkheid zeer ingewikkeld en 

uitgebreid onderzoek betreft. Voor dit onderzoek kan de ARIJ-veiligheidstaxatie als leidraad 

gebruikt worden. De veiligheidstaxatie kan ingezet worden bij de aanmelding van een gezin 

of kind en kan bij veranderende situaties opnieuw worden ingezet om de situatie te evalueren. 

Daarnaast kan het instrument gebruikt worden op (vaste) evaluatiemomenten. Hierbij dient 

een eerder gedane taxatie aangepast te worden bij het verkrijgen van nieuwe informatie die de 

eerdere conclusie over directe onveiligheid doet veranderen.  

Beperkingen van het onderzoek 

Het is van belang om een aantal beperkingen van het onderzoek te noemen. Allereerst 

is er geen onderzoek gedaan naar de inhoudsvaliditeit van de veiligheidstaxatie-instrumenten 

die werden vergeleken (studie 1). Hierdoor is het onduidelijk in hoeverre de inhoud van deze 

instrumenten compleet en relevant is. Aangezien de meeste instrumenten ontwikkeld zijn door 

expertteams zijn wij ervan uit gegaan dat de inhoud voldoende valide was voor inclusie in de 

huidige studie.  
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Daarnaast gaf het kwalitatieve onderzoek (studie 2 en 3) niet altijd een eenduidige 

uitkomst. Zo kwamen er veel discussiepunten naar voren en waren er soms meerdere 

potentiële oplossingen. Daarbij valt op dat deelnemers twijfelden over wat ze het beste vinden 

en komt het voor dat deelnemers zichzelf tegenspreken. Het voordeel van kwalitatief 

onderzoek is dat bruikbare resultaten mogelijk zijn die niet verkregen kunnen worden in 

kwantitatief onderzoek. Hierbij kan het voorkomen dat belangrijke resultaten door slechts 

enkele of zelfs maar één deelnemer benoemd worden. Dit maakt dat het belangrijk is om oog 

te hebben voor inbreng van individuele respondenten en om niet alleen af te gaan op 

antwoorden in het algemeen van de respondenten als groep. 

Tevens is het de vraag of de gebruikers van alle instellingen goed genoeg 

vertegenwoordigd waren in de steekproef (studie 2). Slechts enkele professionals van de 

organisaties die gebruik maken van de veiligheidstaxatie zijn gesproken. Ook bij de 

steekproef van de deskundigen is het de vraag of zij representatief zijn voor de jeugdzorg 

keten (studie 3). Alleen bij de auteurs bekende organisaties met expertise zijn benaderd of 

organisaties die online goed te vinden waren. Echter, door het intensieve karakter van 

kwalitatief onderzoek was het niet haalbaar om meer mensen te interviewen. 

Vervolgonderzoek 

Het huidige onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van de ARIJ-veiligheidstaxatie is een 

begin om de kwaliteit van het instrument continu te verbeteren. De inhoud zal in de toekomst 

steeds geëvalueerd moeten worden. Deze is namelijk ook afhankelijk van de tijdgeest. De 

laatste decennia is meer aandacht gekomen voor huiselijk geweld als vorm van 

kindermishandeling, omdat uit empirisch onderzoek blijkt dat dit schadelijk is voor het kind, 

zelfs als dit geweld niet direct op het kind gericht is (Kitzmann, Gaylord, Holt, & Kenny, 

2003; McTavish, MacGregor, Wathen, & MacMillan, 2016). Daarbij is er tegenwoordig 

dreiging van schade bij het kind door de sterke opkomst van cybercriminaliteit (Mishna, 

Cook, Saini, Wu & MacFadden, 2011). Een veiligheidstaxatie-instrument zou jaren geleden 

vermoedelijk inhoudelijk anders zijn geweest dan tegenwoordig. Het is daarom belangrijk dat 

dergelijke instrumenten actueel gehouden worden. Aan de hand van het nieuwe item, waarin 

de professional de gelegenheid heeft om een aspect van kindonveiligheid te noemen dat geen 

onderdeel is van het instrument, kan in vervolgonderzoek de inhoud geëvalueerd worden. Ten 

slotte zal ook de bruikbaarheid opnieuw geëvalueerd moeten worden, zodat deze mogelijk 

weer verbeterd kan worden.  
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Appendix A 

De ARIJ-veiligheidstaxatie versie 1.1 

 

Onderstaande veiligheidstaxaties hebben betrekking op het heden, tot ongeveer drie maanden 

geleden, óf hebben nog langer geleden plaatsgevonden en hierop is niet gehandeld. 

 

Item 1. Er is sprake van (acute dreiging van) (ernstig) fysiek geweld 

Denk bij (ernstig) fysiek geweld aan fysiek of psychisch letsel, bijvoorbeeld in de vorm van 

blauwe plekken, botbreuken, brandwonden, interne bloedingen, slaan met de riem, vastbinden 

en opsluiten. Denk ook aan Pediatric Condition Falsification (voormalig Münchhausen by 

Proxy). 

 

Item 2. Er is sprake van (acute dreiging van) seksueel misbruik binnen het gezin, door 

derden, in de vorm van kinderprostitutie (o.a. loverboy) of anderszins 

Seksueel misbruik is elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag in verbale, non-

verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waar geen wederzijdse toestemming voor 

bestaat en/of die op één of andere manier is afgedwongen, en/of waarbij het slachtoffer veel 

jonger is of in een afhankelijke relatie staat. Denk ook aan kinderprostitutie, het getuige zijn 

van prostitutie door bijvoorbeeld een verzorger of het (vermoedelijk) slachtoffer zijn van een 

loverboy. 

 

Item 3. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige verwaarlozing waardoor de 

fysieke veiligheid acuut in het geding is 

Denk aan ernstige verwaarlozing die de fysieke veiligheid aantast zoals ondervoeding en 

dakloos zijn. 

 

Item 4. Er is dreiging van ontvoering en/of eer gerelateerd geweld  

Bij ontvoering wordt een kind tegen zijn zin of tegen de zin van de opvoeder verplaatst. 

Eergerelateerd geweld is bijvoorbeeld geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer 

van de familie te herstellen. Dit geweld heeft mogelijk de dood tot gevolg (eerwraak). 
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Item 5. Er is sprake van weigering van noodzakelijke en acute medische of psychische 

zorg 

Denk hierbij aan zorg die acuut noodzakelijk is om (verdere) lichamelijke of psychische 

schade nu of in de toekomst te voorkomen, zoals een bloedtransfusie, een operatie of andere 

noodzakelijk, direct benodigde medische of psychische zorg ter voorkoming van ernstige 

fysieke of psychische schade. 

 

Item 6. Er is sprake van ernstige zelfbeschadiging, suïcidedreiging en/of acute psychose 

Ernstige zelfbeschadiging is beschadiging van het eigen lichaam waarbij ernstig fysiek letsel 

opgelopen wordt, zoals een open wond. Suïcidedreiging is het vermoeden, door uitspraken 

van de persoon of anderszins, dat een kind (of opvoeder) zichzelf van het leven berooft. Bij 

een acute psychose gaat het om een situatie waarbij het kind het normale contact met de –

door zijn omgeving ervaren- werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is, zodanig dat het kind 

voor zichzelf of voor zijn omgeving een gevaar vormt. 

 

Item 7. Er is sprake van huiselijk geweld bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die 

zichzelf niet in veiligheid kunnen stellen 

Het kind is getuige van enige vorm van verbaal en/of fysiek geweld tussen gezinsleden én het 

kind is jonger dan 4 jaar of anderszins lichamelijk niet in staat zichzelf in veiligheid te stellen, 

bijvoorbeeld door een lichamelijke handicap. 

 

Item 8. Er is geen opvoeder die voldoende beschikbaar is 

De opvoeder is emotioneel of fysiek niet aanwezig, waardoor zorgtaken bij het kind komen te 

liggen die niet bij de leeftijd passen. Denk bij deze zorgtaken bijvoorbeeld aan een jong kind 

dat zelfstandig over straat moet lopen om naar school te gaan, een kind dat zelf eten moet 

verzorgen of een kind dat jongere broertjes en zusjes op moet voeden. Parentificatie kan hier 

ook onder vallen. 

 

 

De uitkomst 

Wanneer ten minste één item met ‘ja’ wordt gescoord:  

Kind direct veilig stellen. 
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Wanneer ten minste één item met ‘ja’ wordt gescoord en ten minste één item ‘onbekend’:  

Kind direct veilig stellen én veiligheid nader in kaart brengen. 

 

Wanneer ten minste één item ‘onbekend’ wordt gescoord en de rest op ‘nee’:  

Direct de veiligheid nader in kaart brengen. 

 

Wanneer alle items op ‘nee’ worden gescoord:  

Geen zorgen over acute veiligheid. 
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Appendix B 

Stroomdiagram van de zoekprocedure  

"immediate safety" + 

"child maltreatment"

(n = 734)

"imminent safety"  + 

"child maltreatment" 

(n = 40)

"safety assessment"  + 

"child maltreatment" 

(n = 820)

(Namen van) veiligheidstaxatie-

instrumenten 

(n = 11)

Zoekresultaten zonder dubbelen 

(n = 1328)

Gescreende zoekresultaten

(n = 1328)

Geïdentificeerde zoekresultaten 

(n = 1622)

Zoekresultaten geëxcludeerd op basis van titel, 

daarna abstract (n = 1244)

Beoordeling op de (volledige) tekst 

en screening van referentielijsten

(n = 84)

Veiligheidstaxatie-instrumenten geëxcludeerd, 

volledige instrumenten niet verkrijgbaar (n = 2)

Veiligheidstaxatie-instrumenten 

geïncludeerd + één instrument 

bekend bij de auteurs

(n = 10)

"veiligheidstaxatie" + "kindermishandeling",

"directe veiligheid" + "kindermishandeling",

"acute veiligheid" + "kindermishandeling" 

(n = 28)
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Appendix C 

Een overzicht van de aspecten van kwetsbaarheid van het kind en het totaal aantal keer dat 

deze voorkomen in de veiligheidstaxatie-instrumenten 

 

Kwetsbaarheid 1
a
 2

a
 3

a
 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

(Jonge) leeftijd x x 

    

x 

  

 3 

Kind heeft een matig steunnetwerk naast familie of heeft geen 

toegang tot anderen die het kind kunnen beschermen x x 

    

x 

  

 3 

Verminderde fysieke capaciteiten x x 

    

x 

  

 3 

Diagnose van een medische of psychiatrische aandoening x x 

       

 2 

Verminderde mentale capaciteiten x x 

       

 2 

Het vermogen van het kind om zichzelf te beschermen 

      

x 

  

 1 

De communicatievaardigheden van het kind 

      

x 

  

 1 

De kans op ernstige schade gegeven de ontwikkeling van het 

kind 

      

x 

  

 1 

Hoe provocatief het gedrag van het kind is en het 

temperament van het kind 

      

x 

  

 1 

De gedragsbehoeften van het kind 

      

x 

  

 1 

De emotionele behoeften van het kind 

      

x 

  

 1 

Familiesamenstelling 

      

x 

  

 1 

De rol van het kind in de familie 

      

x 

  

 1 

Het fysieke uiterlijk en de grote van het kind 

      

x 

  

 1 

De veerkracht en probleem oplossende vaardigheden van het 

kind 

      

x 

  

 1 

Het kind is eerder slachtoffer geweest 

      

x 

  

 1 

Het vermogen van het kind om mishandeling of 

verwaarlozing te herkennen 

      

x 

  

 1 

Note. 1 = SDM Safety Assessment (California Department of Social Services, 2015); 2 = SDM Safety Assessment (Texas 

Department of Family and Protective Services, 2016); 3 = Ontario Safety Assessment (Ministry of Children and Youth 

Services, 2016); 4 = CERAP safety determination form (Illinois Department of Children and Family Services, 2013); 5 = 

New Mexico Child Safety Assessment (Harbert & Tucker-Tatlow, 2012); 6 = In-home safety assessment and management 

(Pennsylvania Department of Public Welfare, 2012); 7 = CAPMIS safety assessment (Ohio Department of Job and Family 

Services, 2014); 8 = DHS-149 safety assessment (Michigan Department of Human Services); 9 = TRAIGE Veilig Thuis 

(Vogtländer & van Arum, 2015); 10 = Onderdeel A. Directe veiligheid van de LIRIK (ten Berge, Eijgenraam & Bartelink, 

2014) a Zijn variaties van het SDM-model. b Verzorger kan ook een partner of ander lid van het huishouden zijn.  
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Appendix D 

Een overzicht van de aspecten van de beschermende capaciteiten van de verzorgers en het 

totaal aantal keer dat deze voorkomen in de veiligheidstaxatie-instrumenten 

 

Beschermende capaciteiten van de verzorger 1
a
 2

a
 3

a
 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

Cognitieve beschermende capaciteiten (denken) 

     

x x 

  

 2 

Verzorger kan een plan bedenken om het kind te beschermen 

    

x x 

   

 2 

Verzorger heeft de cognitieve vaardigheden en de kennis om 

het kind te beschermen en te verzorgen 

    

x x 

   

 2 

Verzorger neemt de wereld naar waarheid waar 

    

x x 

   

 2 

Verzorger begrijpt zijn/haar verantwoordelijkheid om te 

beschermen 

    

x x 

   

 2 

Verzorger stemt af op het kind 

     

x 

   

 1 

Verzorger heeft juiste opvattingen over het kind 

     

x 

   

 1 

Verzorger is zelfbewust als een verzorger 

     

x 

   

 1 

Gedragsmatige beschermende capaciteiten (acties) 

     

x x 

  

 2 

Verzorger heeft een geschiedenis van beschermen van het 

kind 

    

x x 

   

 2 

Verzorger laat adequate impuls controle en emotie regulatie 

zien 

    

x x 

   

 2 

Verzorger is fysiek in staat om het kind te beschermen 

    

x x 

   

 2 

Verzorger zet eigen behoeften aan de kant voor het kind 

    

x x 

   

 2 

Is een flexibele als een verzorger 

    

x x 

   

 2 

Verzorger onderneemt actie 

     

x 

   

 1 

Verzorger laat adequate vaardigheden zien om de 

zorgverantwoordelijkheden te nemen 

     

x 

   

 1 

De verzorger beschikt over voldoende energie 

     

x 

   

 1 

Is assertief als een verzorger 

     

x 

   

 1 

Verzorger gebruikt de beschikbare middelen om de 

basisbehoeften van het kind te voldoen 

     

x 

   

 1 

Verzorger steunt het kind 

     

x 

   

 1 

Emotionele beschermende capaciteiten (gevoelens) 

     

x x 

  

 2 

Verzorger is emotioneel in staat om in te grijpen om het kind 

te beschermen 

    

x x 

   

 2 

Is veerkrachtig als een verzorger  

    

x x 

   

 2 

Laat tolerantie zien 

    

x x 

   

 2 
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Verzorger en kind hebben een sterke emotionele band  

    

x x 

   

 2 

Verzorger laat liefde en empathie voor het kind zien 

    

x x 

   

 2 

Verzorger kan zijn/haar eigen emotionele behoeften voldoen 

     

x 

   

 1 

Verzorger toont zorg voor het kind en wil het kind emotioneel 

beschermen 

     

x 

   

 1 

Verzorger herkent dreiging 

    

x 

    

 1 

Verzorger herkent behoeften van het kind en heeft realistische 

verwachtingen 

    

x 

    

 1 

Verzorgen kan leren van een situatie en dit in een nieuwe 

situatie toepassen 

    

x 

    

 1 

Note. 1 = SDM Safety Assessment (California Department of Social Services, 2015); 2 = SDM Safety Assessment (Texas 

Department of Family and Protective Services, 2016); 3 = Ontario Safety Assessment (Ministry of Children and Youth 

Services, 2016); 4 = CERAP safety determination form (Illinois Department of Children and Family Services, 2013); 5 = 

New Mexico Child Safety Assessment (Harbert & Tucker-Tatlow, 2012); 6 = In-home safety assessment and management 

(Pennsylvania Department of Public Welfare, 2012); 7 = CAPMIS safety assessment (Ohio Department of Job and Family 

Services, 2014); 8 = DHS-149 safety assessment (Michigan Department of Human Services); 9 = TRAIGE Veilig Thuis 

(Vogtländer & van Arum, 2015); 10 = Onderdeel A. Directe veiligheid van de LIRIK (ten Berge, Eijgenraam & Bartelink, 

2014) a Zijn variaties van het SDM-model. b Verzorger kan ook een partner of ander lid van het huishouden zijn.  
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Appendix E 

Interview studie 2 

1. Algemene vragen 

 

- Kunt u iets vertellen over uw ervaringen met de veiligheidstaxatie van het ARIJ?  

· Eventueel: Wat vindt u van de bruikbaarheid van de veiligheidstaxatie van het 

ARIJ? 

- Hoe vaak hebt u de veiligheidstaxatie ongeveer gebruikt? 

 

2. Itemvragen 

 

1. Er is sprake van (acute dreiging van) (ernstig) fysiek geweld. 

 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting?  

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

- Vindt u dat er ook minder ernstige voorbeelden van fysiek geweld in de toelichting 

moeten worden opgenomen, waarbij er geen zichtbaar letsel is, zoals slaan of een 

“pedagogische tik”?  

 

2. Er is sprake van (acute dreiging van) seksueel misbruik binnen het gezin, door derden, in 

de vorm van kinderprostitutie (o.a. loverboy) of anderszins. 

 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

- Wat vindt u ervan dat er ook bij verbaal en non-verbaal seksueel grensoverschrijdend 

gedrag de uitkomst is dat het kind direct moet worden veiliggesteld? 

 

3. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige verwaarlozing waardoor de fysieke 

veiligheid acuut in het geding is. 

 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

- Vindt u dat minder ernstige vormen van verwaarlozing ook zouden moeten worden 

toegevoegd? Nu worden alleen vrij ernstige vormen beschreven, zoals dakloos zijn en 

ondervoeding (alleen vormen die leiden tot acuut fysiek gevaar) 

- Emotionele verwaarlozing wordt niet uitgevraagd; Zou dit toegevoegd moeten worden 

om de directe onveiligheid beter in te kunnen schatten? 

 

4. Er is dreiging van ontvoering en/of eergerelateerd geweld. 

 

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

- Wat vindt u ervan dat in item 1 tot en met 4 wordt gesproken over ‘dreiging van …’? 

· Denkt u dat het voor u objectief is in te schatten of er sprake is van dreiging?  

 

5. Er is sprake van weigering van noodzakelijke en acute medische of psychische zorg. 

 

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 
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· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

 

6. Er is sprake van ernstige zelfbeschadiging, suïcide dreiging en/of acute psychose 

 

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

- Is het duidelijk dat dit item gaat over het kind in kwestie? 

- Wat vindt u ervan dat er voor de inschatting van de veiligheid van het kind ook naar 

zijn/haar eigen gedrag wordt gevraagd? Is dit relevant voor uw inschatting van de 

veiligheid? 

 

7. Er is sprake van huiselijk geweld bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die zichzelf 

niet in veiligheid kunnen stellen. 

 

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

- Wat vindt u ervan dat er een leeftijdsgrens wordt gesteld voor het aanwezig zijn bij 

huiselijk geweld? (oftewel als een kind ouder is en er vindt huiselijk geweld plaats in 

zijn/haar aanwezigheid hoeft er niet direct ingegrepen te worden) Zou u deze 

aanpassen of weglaten?  

 

8. Er is geen opvoeder die voldoende beschikbaar is. 

 

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Wat vindt u van de formulering van het item en de toelichting? 

· Vindt u het item en de toelichting compleet?  

 

3. Specifieke gebruiksvragen 

 

- Wanneer gebruikt u de veiligheidstaxatie (welk moment in het hulpverleningsproces)?  

- Hoeveel tijd neemt u om alle informatie te verzamelen en de veiligheidstaxatie in te 

vullen? 

- Hoe snel wordt er actie genomen op basis van de uitkomsten van de veiligheidstaxatie 

(bijvoorbeeld ‘kind direct veilig stellen’)?  

- Aan de hand van welke informatie vult u de veiligheidstaxatie in?  

- In hoeverre is het altijd mogelijk de juiste informatie boven tafel te krijgen omdat veel 

zich achter gesloten deuren afspeelt en onzichtbaar blijft voor derden? Ouders zullen 

vragen niet altijd eerlijk beantwoorden en ook kinderen niet, uit angst dat een kind uit 

huis wordt geplaatst. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

· Hebt u meestal genoeg objectieve informatiebronnen om de items te kunnen 

beantwoorden? 

- Wordt altijd met het kind gesproken? Altijd meerdere bronnen, zo ja welke meestal? 

- Zijn de items voldoende of mist u onderdelen? Wat ontbreekt er volgens u? 

- Alle items wegen even zwaar mee in de eindbeoordeling (wel of niet ingrijpen); is dit 

terecht of zouden items aparte wegingen moeten hebben?  

· Zo ja; welke items? 
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- Zou u behoefte hebben aan toevoeging van kindsignalen waarop zou moeten worden 

gelet, zoals het vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of 

gedragsproblemen? Zo ja, hoe? 

 

- Zou u het zinvol vinden als de volgende elementen worden toegevoegd?  

· Emotionele mishandeling (zoals vernedering).  

· Een fysieke onveilige omgeving (bv liggen er gevaarlijke voorwerpen in huis).  

· Inadequate basale verzorging. 

· Het subjectieve gevoel van veiligheid van het kind.  

· Ernstige kwetsbaarheid van het systeem door bijvoorbeeld gezinslid met 

alcohol/drugsproblematiek of ernstige psychische stoornis, of verstandelijke 

beperking.  

· Problemen op meerdere leefgebieden van gezondheid, wonen, werken 

financiën, culturele integratie, relaties en opvoeding. 

- In de praktijk blijkt leeftijd van belang bij het inschatten of direct ingrijpen nodig is. In 

de veiligheidstaxatie van het ARIJ wordt er maar bij één item (namelijk 7) rekening 

gehouden met de leeftijd van het kind; is dit iets wat meer zou moeten? 

- Zo ja; welke leeftijdsgrens zou u stellen en hoe zou u dit aan de veiligheidstaxatie 

toevoegen? 

 

Als er tijd over is; 

- Zijn de antwoordopties die gegeven kunnen worden voldoende om te vragen te 

beantwoorden (ja, nee of onbekend)? Is meer nuance nodig?  

· Zo ja, hoe kan dit vorm krijgen? 

- Hebt u eerder met andere instrumenten gewerkt waarmee een veiligheidstaxatie 

gedaan kan worden? Zo ja, welke instrumenten waren dit? 

· Terugdenkend aan deze instrumenten; zijn er elementen die u mist in het ARIJ 

die u nuttig vond in andere instrumenten? 

 

  



DE DOORONTWIKKELING VAN DE ARIJ-VEILIGHEIDSTAXATIE     42 

 

 
 

Appendix F 

De ARIJ-veiligheidstaxatie versie 1.2 

 

Op de onderstaande items wordt ‘ja’ gescoord wanneer: 

- sprake is van hetgeen beschreven in het item,  

- hier nog niet eerder op is gehandeld,  

- de pleger nog toegang heeft tot het slachtoffer/het slachtoffer nog in een afhankelijke positie 

is ten aanzien van de pleger. 

 

Houdt bij het invullen van elk item rekening met de kwetsbaarheid van het kind (oftewel de 

mate waarin het kind zichzelf in veiligheid kan brengen). Denk hierbij aan: 

- de leeftijd van het kind, 

- eventuele verstandelijke beperkingen van het kind, 

- eventuele fysieke beperkingen van het kind, 

- de mate waarin het kind afhankelijk is (van zorg, de verzorger(s) of de pleger). 

 

Item 1. Er is sprake van (acute dreiging van) fysiek geweld  

Denk bij fysiek geweld richting het kind aan het trekken van haren, hard vastpakken, slaan 

(eventueel met een voorwerp), schoppen, vastbinden, opsluiten en dergelijke. Hierbij kan 

fysiek letsel in de vorm van blauwe plekken, striemen, botbreuken, brandwonden, open 

wonden, interne bloedingen en dergelijke ontstaan. Denk ook aan eergerelateerd geweld en 

Pediatric Condition Falsification (voormalig Münchhausen by Proxy). Het gaat hierbij niet 

om de corrigerende tik. 

 

Item 2. Er is sprake van (acute dreiging van) seksueel misbruik 

Denk hierbij aan (fysiek) seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij het kind het directe 

slachtoffer is, maar ook aan passieve vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals 

een kind dat getuige is van seksuele handelingen. Ook kan sprake zijn van exploitatie van 

kinderen in de vorm van kinderprostitutie (loverboy), kinderporno en dergelijke. 
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Item 3. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige fysieke of emotionele 

verwaarlozing  

Denk hierbij aan ondervoeding, dakloosheid, het ontbreken van noodzakelijke en/of direct 

nodige medische zorg, een kind dat ‘s nachts uit huis wordt gezet, een baby die niet verzorgd 

wordt, een kind dat zorgtaken moet uitvoeren die hij niet aan kan (zoals eten maken, broertjes 

en zusjes opvoeden, parentificatie) en een fysiek heel onveilige omgeving (zoals een huis met 

drugs, wapen of een wietplantage).  

Houd er hierbij rekening mee dat de verwaarlozing bewust veroorzaakt kan worden doordat 

de verzorgers bijvoorbeeld zorg weigeren, maar het kan ook veroorzaakt worden door 

beperkingen van de verzorgers (zoals een licht verstandelijke beperking) of psychische 

problematiek (zoals een verslaving of een depressie).  

 

Item 4. Er is sprake van (acute dreiging van) ontvoering 

Bij ontvoering wordt een kind wederrechtelijk verplaatst, oftewel zonder toestemming van de 

gezaghebbende(n). 

 

Item 5. Er is sprake van acute psychische problematiek bij kind of verzorger(s) 

Denk aan ernstige zelfbeschadiging, suïcidedreiging, psychose en dergelijke. Denk ook aan 

directe psychische problematiek bij de verzorger(s) waardoor een kind fysiek gevaar loopt of 

zonder begeleiding komt te zitten.  

 

Item 6. Er is sprake van fysiek huiselijk geweld waarbij een kind aanwezig is 

Een kind is aanwezig bij enige vorm van geweld tussen gezinsleden waarbij fysiek letsel 

opgelopen kan worden.  

   

Item 7. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige emotionele mishandeling 

Denk aan vernedering, zoals een kind dat in bed geplast heeft in dezelfde vieze kleren laten 

lopen, kleinering en dergelijke. 

 

 

De uitkomst 

Wanneer ten minste één item met ‘ja’ wordt gescoord:  

Maak direct veiligheidsafspraken.  
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Wanneer ten minste één item met ‘ja’ wordt gescoord en ten minste één item ‘onbekend’:  

Maak direct veiligheidsafspraken én breng de veiligheid nader in kaart. 

 

Wanneer ten minste één item ‘onbekend’ wordt gescoord en de rest op ‘nee’:  

Direct veiligheid nader in kaart brengen. 

 

Wanneer alle items op ‘nee’ worden gescoord:  

Geen zorgen over de directe veiligheid. 
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Appendix G 

Interview studie 3 

1. Heeft u de ARIJ-veiligheidstaxatie ontvangen en kunnen door lezen?  
- Ja: Wat is uw eerste indruk van het instrument? 

 - Nee: Tijd geven om de VT door te lezen. 

             

  

2. Begin toelichting 

- Wat vindt u van de toelichting wanneer een item ja gescoord wordt? 

· Zou u iets toevoegen of weg laten? 

- Wat vindt u van de toelichting over de kwetsbaarheid van het kind? 

· Ontbreken er nog onderdelen? 

· Of zou u iets weglaten? 

· Wat vindt u ervan dat er geen leeftijdsgrens wordt gesteld, waardoor de 

inschatting van de kwetsbaarheid meer bij de beoordelaar komt te liggen? 

 

3. Items van de VT 

 

1. Er is sprake van (acute dreiging van) fysiek geweld          

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting van dit item? 

 

2. Er is sprake van (acute dreiging van) seksueel misbruik          

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting van dit item?  

 

3. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige fysieke of emotionele verwaarlozing      

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting van dit item?  

 

4. Er is sprake van (acute dreiging van) ontvoering     

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting van dit item?  

 

5. Er is sprake van acute psychische problematiek bij kind of verzorger(s)     

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting van dit item? 

 

6. Er is sprake van fysiek huiselijk geweld waarbij een kind aanwezig is      

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting van dit item?  

 

7. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige emotionele mishandeling     

- Hoe relevant is dit item voor het inschatten van directe onveiligheid? 
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- Wat vindt u ervan dat er voor de beslissing of een kind direct veilig gesteld moet 

worden ook naar emotionele mishandeling wordt gevraagd? 

- Vindt u het item duidelijk?  

- Wat vindt u van de toelichting bij dit item 

 

4. Uitkomst   

- Wat vindt u van de veiligheidsconclusies? 

 

5. Algemeen over de VT 

- Worden met deze items alle facetten van veiligheid in kaart gebracht? (Specifiek: wat 

ontbreekt er? Wat zou u toe willen voegen?) 

- Zijn er onderdelen die u overbodig vindt? 

- Nu zijn de antwoordopties per item ‘ja’, ‘nee’ of ‘onbekend’.  

· Mist u opties? Of meer nuance? 

· Zoals bijvoorbeeld een onderscheid tussen onbekend, ondanks dat er 

onderzoek naar is gedaan en blijft dus onbekend (kan ook vermoeden van zijn) 

en onbekend, maar kan nog verder worden onderzocht.  

· Of mogelijk een schaal per item? 

- Het volgende item komt in andere (buitenlandse) veiligheidstaxatie naar voren: Het 

kind is angstig thuis/het kind vraagt zelf om hulp. Zou u deze toevoegen of juist 

weglaten? 

 

(als niet al duidelijk is): 

- Wat vindt u er in het algemeen van dat er veiligheidstaxatie-instrumenten worden 

gebruikt om de directe veiligheid van het kind in te schatten? 
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Appendix H 

De ARIJ-veiligheidstaxatie versie 21 

 

DIRECTE KINDONVEILIGHEID 

De veiligheidstaxatie helpt bij het vaststellen van directe kindonveiligheid, wat het gevaar is van 

fysieke of emotionele schade bij het kind op (zeer) korte termijn. Dit gevaar kan veroorzaakt worden 

door (nalatigheid van) een verzorger, een ander gezinslid, een familielid, het kind zelf of iemand buiten 

het gezin.  

 

Het beantwoorden van de items van de veiligheidstaxatie vraagt om een inschatting van de ernst van 

de situatie. Hieronder staan voorbeelden van factoren waar op gelet kan worden bij deze inschatting. 

Bij aanwezigheid van deze factoren kan de situatie als ernstiger worden beschouwd en kan mogelijk 

eerder sprake zijn van een direct onveilige situatie voor het kind.  

- Het kind is eerder mishandeld of verwaarloosd door opvoeder(s) 

- Een (forse) geschiedenis van hulpverlening die niet geleid heeft tot verbetering 

- De aanwezigheid van langdurige problematiek in het gezin 

- De toegang tot het kind wordt geweigerd door opvoeder(s) 

- Belemmering van het onderzoek naar de kindonveiligheid, bijvoorbeeld doordat opvoeders 

belangrijke informatie niet delen 

- De kwetsbaarheid van het kind, bijvoorbeeld als gevolg van: 

o een jonge leeftijd (zoals bij baby’s of peuters),  

o verstandelijke beperkingen, 

o fysieke beperkingen, 

o psychische stoornissen. 

 

Voor het verkrijgen van de informatie die nodig is voor het beantwoorden van de items kunnen 

verschillende bronnen geraadpleegd worden. Probeer meerdere bronnen te raadplegen en in elk 

geval het kind. Hieronder staan enkele voorbeelden van bronnen.  

- (Gesprek met) het kind 
- (Gesprek met) de opvoeder(s) 
- Andere familie- en/of gezinsleden  
- Het sociale netwerk van het kind en/of het gezin (zoals vrienden of buren) 
- Een huisbezoek  

- De aanmelding bij de eigen instantie 
- Een melding bij een andere instantie (zoals politie of Veilig Thuis) 
- Hulpverleners (zoals Jeugdzorg/GGZ) 
- Leerkrachten of ander personeel van een onderwijsinstelling 
- De huisarts of ziekenhuispersoneel 
- Het sociale domein (woningbouw, schuldhulp en werkgever). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Aan het gebruik van de ARIJ zijn voorwaarden verbonden. Via de volgende link kan akkoord worden gegaan 

met de voorwaarden en kan de ARIJ gedownload worden: 
https://uvapowl.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1FIhSaeJK6DzaE5  
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Cliënt ID:  

Ingevuld op:  

 

1. Er is sprake van (acute dreiging van) fysieke mishandeling van het kind 

 

Denk aan slaan (b.v. met een voorwerp), schoppen, het trekken aan haren, knijpen, het kind onder 

een koude douche zetten, vastbinden of het schudden van een baby. Hierbij kunnen verwondingen 

zoals blauwe plekken, striemen, botbreuken, brandwonden en interne bloedingen ontstaan. Mogelijk 

hebben opvoeders een onjuiste verklaring voor dergelijke verwondingen bij het kind. Denk ook aan 

eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis en Münchhausen by Proxy.  

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

2. Er is sprake van (acute dreiging van) seksueel misbruik van het kind 

 

Denk aan lichamelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals verkrachting of aanranding van het 

kind. Daarnaast kan seksueel grensoverschrijdend gedrag in passieve vorm voorkomen, waaronder 

een kind getuige laten zijn van seksuele handelingen. Ook exploitatie van kinderen in 

kinderprostitutie of kinderporno - eventueel door loverboys - behoort hiertoe.  

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

3. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige verwaarlozing van het kind 

 

Voorbeelden zijn: onvoldoende verzorging bieden (ondervoeding, dakloosheid), onvoldoende 

toezicht houden en het kind onthouden van noodzakelijke en/of direct nodige medische zorg. Vaak 

gaat het om fysieke en/of emotionele afwezigheid van opvoeders.  

Andere voorbeelden zijn: het kind laten verblijven in een gevaarlijke (woon)omgeving (zoals een 

sterk vervuild huis of een huis met gevaarlijke middelen of wapens) en gevaarlijk hoge onrealistische 

verwachtingen hebben van het kind (zoals het kind verplichten tot niet passende zorgtaken).  

Denk ook aan gedrag dat kan leiden tot fysieke schade bij een ongeboren kind. 

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

 

4. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstig huiselijk geweld waarbij een kind aanwezig is 

 

Het kind is getuige van huiselijk geweld tussen gezinsleden door dit te zien en/of te horen. Denk bij 

huiselijk geweld aan (dreigen met) fysiek geweld, psychisch geweld of seksueel geweld. Ook in 

vechtscheidingen kan een kind getuige zijn van huiselijk geweld.  

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  
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5. Er is sprake van (acute) psychiatrische problematiek bij de opvoeder(s) waardoor het kind 

in direct gevaar is 

 

Denk bijvoorbeeld aan psychotische stoornissen, suïcidaal gedrag, verslaving en depressie, 

waardoor schade dreigt bij het kind. Deze problematiek kan onder andere leiden tot onvoldoende 

ouderlijk toezicht, onvoldoende verzorging of gewelddadig gedrag. 

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

 

6. Er zijn gedragsproblemen bij het kind waardoor hij/zij zichzelf in gevaar brengt  

 

Denk bijvoorbeeld aan een kind dat zichzelf ernstig beschadigt, zich suïcidaal gedraagt, psychotisch 

is, delictgedrag vertoont of vaak wegloopt van huis. De problematiek is onbeheersbaar voor 

opvoeders.  

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

 

7. Er is sprake van (acute dreiging van) overige schade toegebracht door anderen 

 

Denk hierbij aan een kind dat direct slachtoffer dreigt te worden van schadelijk gedrag van anderen, 

waartegen opvoeders onvoldoende bescherming (kunnen) bieden. Denk bijvoorbeeld aan 

slachtofferschap van (ernstige) criminaliteit. Het kind aanzetten tot extremisme, ernstig crimineel 

gedrag of ander schadelijk gedrag behoort hier ook toe.  

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

 

8. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige psychische mishandeling van het kind 

 

Het gaat hierbij om extreem negatief gedrag ten aanzien van het kind. Voorbeelden zijn: vernedering, 

kleinering, vernieling van persoonlijke spullen van het kind, opsluiting, buitensluiting, afwijzing, 

uitschelden en negeren. 

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

 

  



DE DOORONTWIKKELING VAN DE ARIJ-VEILIGHEIDSTAXATIE     50 

 

 
 

9. Er is sprake van (acute dreiging van) ontvoering van het kind 

 

Denk hierbij aan een kind dat wordt meegenomen tegen afspraken in of zonder toestemming van 

gezaghebbende(n). 

 

 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja, beargumenteer waarom dit item van toepassing is:  

 

10. Er is sprake van een andere vorm van directe kindonveiligheid, namelijk: 

 

Het gaat hierbij om elke vorm van directe kindonveiligheid die (nog) niet in dit instrument is genoemd, 

maar wel direct handelen vereist.  

 

 Ja  Nee  

Zo ja, beschrijf de vorm van directe onveiligheid en beargumenteer waarom dit item van toepassing 

is:  

 

 

 

De veiligheidsconclusie: 

 Ten minste één item is met ‘ja’ beantwoord: 

Maak direct veiligheidsafspraken, zodat het kind wordt veiliggesteld 

 

 Ten minste één item is met ‘ja’ beantwoord en ten minste één item met ‘onbekend’: 

Maak direct veiligheidsafspraken én breng de directe kindonveiligheid verder in kaart 

 

 Ten minste één item is met ‘onbekend’ beantwoord en de overige items met ‘nee’: 

Breng de directe kindonveiligheid verder in kaart 

 

 Alle items zijn met ‘nee’ beantwoord: 

Er zijn geen zorgen over de directe kindonveiligheid, ga verder met risicotaxatie 

 


