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Voorwoord 

Het goed inschatten van het risico op kindermishandeling en verwaarlozing is van essentieel 

belang om kinderen goed te kunnen beschermen. Desondanks staat de ontwikkeling van 

risico- en behoeftetaxatie instrumenten nog in de kinderschoenen, zowel internationaal als in 

Nederland. Het doel van de huidige studie was de predictieve validiteit van de LIRIK te 

onderzoeken, het instrument dat het meest grootschalig wordt ingezet in Nederland. Daarnaast 

was het doel om een nieuw actuarieel instrument te ontwikkelen, gebaseerd op de LIRIK, 

waarmee zowel risico- als behoeftetaxatie kan worden uitgevoerd met een voldoende 

predictieve validiteit. Dit nieuwe instrument heet het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor 

Jeugdbescherming (ARIJ) en is ook digitaal beschikbaar in de vorm van een Excel-applicatie. 

Deze Excel-applicatie bestaat uit een veiligheidstaxatie en een risicotaxatie waarbij 

risicoscores automatisch worden berekend. Daarnaast is de digitale versie van de ARIJ 

voorzien van een toelichting voor elk in te vullen item. De Excel-applicatie is vrij 

opvraagbaar bij de auteurs van dit rapport.  

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het Lerend Effectiviteitsonderzoek (LEF). Dit is een 

meerjarig onderzoeksprogramma van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) waarin 

wordt samengewerkt door JBRA, het Athena Instituut van de Vrije Universiteit (VU-AI), de 

Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Doel van dit 

onderzoeksprogramma is om de effectiviteit van het Generiek Gezinsgericht Werken te 

onderzoeken en te versterken. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sigrid van de Poel, directeur innovatie JBRA, in 

samenwerking met drie praktijkonderzoekers van JBRA: Mirte Forrer, gedragsdeskundige, 

Inge Busschers, onderzoeker en Marc Dinkgreve, programmaleider LEF. 

De onderzoekers van de UvA willen graag Pro Juventute en JBRA bedanken voor het 

mogelijk maken van dit onderzoek en daarnaast Marc Dinkgreve, Inge Busschers en Mirte 

Forrer van Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor hun kritische en waardevolle suggesties 

ten aanzien van dit rapport. 

Amsterdam, april 2015 

Dr. Claudia van der Put 

Drs. Mark Assink 

Prof. dr. Geert Jan Stams 
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Samenvatting 

Risico- en behoeftetaxatie voor jeugdbescherming staat nog in de kinderschoenen, zowel 

internationaal als in Nederland. In de eerste plaats wordt grootschalig gebruik gemaakt van 

niet gevalideerde instrumenten waarvan onbekend is hoe goed deze presteren. In de tweede 

plaats wordt er geen onderscheid gemaakt tussen risico- en behoeftetaxatie. Risicotaxatie 

geeft aan bij wie moet worden ingegrepen (jongeren met een hoog risico op 

mishandeling/verwaarlozing) en met welke intensiteit (hoe hoger het risico, hoe intensiever de 

interventie), terwijl behoeftetaxatie aangeeft waarop moet worden ingegrepen, oftewel waar 

een interventie zich op zou moeten richten (de aanwezige dynamische risicofactoren). Tot slot 

worden overwegend klinische instrumenten ingezet, waarbij conclusies gebaseerd worden op 

het oordeel van een professional. Hiertegenover staan actuariële instrumenten, waarbij 

conclusies worden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke literatuur 

laat consistent zien dat actuariële instrumenten niet alleen een hogere betrouwbaarheid 

hebben, maar ook beter in staat zijn om risico’s in te schatten dan klinische instrumenten en 

dus meer valide zijn.  

 

Op dit moment wordt in Nederland grootschalig gebruikgemaakt van de LIRIK, een 

gestructureerd klinisch risicotaxatie-instrument. Dit instrument is tot op heden niet 

gevalideerd zodat onduidelijk is hoe goed dit instrument presteert. Uit een eerste onderzoek 

naar de betrouwbaarheid van de LIRIK (Veenhuizen, 2013) blijkt dat deze onvoldoende is. 

Daarnaast maakt de LIRIK geen onderscheid tussen risico- en behoeftetaxatie en is het met de 

LIRIK niet mogelijk om vooruitgang te meten. Het doel van de huidige studie is daarom een 

instrument te ontwikkelen voor de jeugdbescherming, deels gebaseerd op de LIRIK, waarmee 

zowel risico- als behoeftetaxatie kan worden uitgevoerd met een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en voldoende predictieve validiteit. Hiertoe wordt 

onderzocht: (1) hoe goed de LIRIK in staat is te voorspellen welke gezinnen terugvallen, 

oftewel weer terugkomen bij jeugdbescherming vanwege een zorgwekkende opgroei- of 

opvoedingssituatie (predictieve validiteit), (2) in hoeverre de voorspelkracht van de LIRIK 

kan worden verbeterd met een actuariële risicoclassificatie, (3) of een dynamische 

risicoclassificatie kan worden ontwikkeld voor behoeftetaxatie, waarmee tevens vooruitgang 

kan worden gemonitord in termen van afname van risicofactoren en de betekenis van deze 

afname in termen van de hoogte van het terugvalrisico en (4) in hoeverre belangrijke 
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risicofactoren die naar voren komen in de wetenschappelijke literatuur onderdeel uitmaken 

van de actuariële en dynamische risicoclassificaties. 

 

Ten behoeve van het eerste doel zijn ingevulde exemplaren van de LIRIK en 

terugvalgegevens geanalyseerd. Uit de analyses blijkt dat het risicotaxatie-onderdeel van de 

LIRIK niet leidt tot een goede inschatting van het terugvalrisico. De inschatting van het 

terugvalrisico is niet significant beter dan een random inschatting met een ‘Area Under the 

receiver-operating-characteristic Curve’ (AUC)
1
 van ,53 (95% betrouwbaarheidsinterval: ,50 - 

,56). De voorspelling van de LIRIK is daarmee niet beter dan een voorspelling op basis van 

toeval. Ook eerdere validatie-onderzoeken hebben laten zien dat sommige klinische methoden 

niet beter dan toeval presteren, wat betekent dat in de helft van de gevallen een verkeerde 

inschatting wordt gemaakt (Baird & Wagner, 2000; Barber, Shlonsky, Black, Goodman, & 

Trocmé, 2008). Dit leidt tot veel verkeerde beslissingen, hetgeen kan resulteren in onterechte 

uithuisplaatsingen of (herhaalde) kindermishandeling. 

 

Daarnaast blijkt dat veel factoren die worden gemeten met de LIRIK niet significant 

samenhangen met terugval, waaronder alle beschermende factoren. Dit wijst erop dat 

beschermende factoren geen effect hebben op het terugvalrisico en dat een focus op een 

toename/versterking van beschermende factoren gemeten met de LIRIK niet leidt tot minder 

terugval. Dit is in lijn met recente bevindingen in de literatuur waaruit blijkt dat kinderen uit 

hoog-risico-gezinnen minder profiteren van de eventuele aanwezigheid van beschermende 

factoren (Luthar & Goldstein, 2004).  

 

Ten behoeve van het tweede doel, het ontwikkelen van een actuariële risicoclassificatie, is een 

Chi-squared Automatic Interaction Detector (CHAID)-analyse uitgevoerd. CHAID is een 

classificatietechniek waarmee interactie-effecten tussen onafhankelijke variabelen worden 

opgespoord waardoor combinaties van risicofactoren geïdentificeerd kunnen worden die 

leiden tot een hoog of laag risico. Op basis van de CHAID-analyse zijn drie risicogroepen 

onderscheiden, waarbij de kans op terugval varieert van 8% in de ‘laag risico’ groep tot 20% 

                                                           
1
 De AUC geeft aan welk percentage correcte classificaties het instrument overall zal opleveren. Bij een waarde 

van ,50 voorspelt een instrument niet beter dan op basis van toeval het geval zou zijn, bij een waarde van 1,00 is 

sprake van een perfect positieve voorspelling en bij een waarde van ,00 is sprake van een perfect negatieve 

voorspelling. Volgens algemeen geldende criteria worden AUC waarden vanaf ongeveer ,70 acceptabel geacht 

en vanaf ,75 groot (Rice & Harris, 2005).  
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in de ‘hoog risico’ groep. De voorspelkracht van de actuariële risicoclassificatie bleek 

significant beter dan de voorspelkracht van de LIRIK met een AUC van ,63 (95% 

betrouwbaarheidsinterval: ,61 - ,65). Deze AUC is echter wel aan de lage kant omdat over het 

algemeen AUC waarden vanaf ,70 als acceptabel worden beschouwd (Rice & Harris, 2005). 

Vergelijken we de gevonden AUC-waarde met AUC-waarden van andere instrumenten dan 

zien we dat deze ongeveer gelijk is aan de gemiddelde AUC-waarde van risicotaxatie-

instrumenten die in een justitieel kader worden gebruikt (Fazel, Singh, Doll, & Grann, 2012; 

Olver, Stochdale, & Wormith, 2009; Schwalbe, 2007).  

 

Ten behoeve van het derde doel, het ontwikkelen van een dynamische risicoclassificatie 

waarmee vooruitgang als gevolg van interventie kan worden gemonitord in termen van 

afname van het terugvalrisico, is eveneens een CHAID-analyse uitgevoerd. Het resultaat is 

een indeling in verschillende dynamische risicoprofielen waarmee inzichtelijk wordt gemaakt 

welke afname in risicofactoren leidt tot welke afname in terugvalrisico. Ook deze indeling 

heeft een significant hogere voorspelkracht dan de LIRIK met een AUC van ,62 (95% 

betrouwbaarheidsinterval: ,59 - ,65). De toegevoegde waarde van deze indeling boven de 

actuariële risicotaxatie is dat deze indeling zicht geeft op de mate waarin het risico kan 

worden beïnvloed door te interveniëren op de juiste dynamische risicofactoren. 

 

Ten behoeve van het vierde doel is een literatuurstudie uitgevoerd. Hiervoor zijn de 

risicofactoren in kaart gebracht met de sterkste samenhang met toekomstige 

kindermishandeling. De meeste belangrijke risicofactoren bleken al onderdeel te zijn van de 

ARIJ. Factoren die ontbraken zijn toegevoegd aan het instrument als experimentele items. 

Voorbeelden hiervan zijn: ouder(s) ervaren stress in het gezin (b.v. financiële problemen, 

werkloosheid, scheiding), ouder(s) reguleren eigen boosheid onvoldoende, ouder(s) ervaren 

kind als probleem en ouder(s) zijn dominant. Daarnaast is een dossieronderzoek uitgevoerd 

door vier studenten
2
 van de UvA om te inventariseren welke risicofactoren van belang 

worden geacht door hulpverleners, naast de risicofactoren die gemeten worden in de LIRIK. 

Op basis hiervan is het item ‘politiecontacten ouders’ toegevoegd als experimenteel item. 

Nadat het instrument een tijd is gebruikt in de praktijk en follow-up gegevens beschikbaar 

zijn over terugval kunnen deze items in een volgende versie van de ARIJ worden 

meegenomen bij de bepaling van het terugvalrisico en het dynamisch risicoprofiel.  

                                                           
2
 Amber Boven, Linda Crok, Christina Moska en Hellen Vergouwe. 
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Op basis van de resultaten van de vier studies is een nieuw instrument ontwikkeld: het 

Actuarieel Risicotaxie Instrument Jeugdbescherming (ARIJ). De ARIJ is digitaal beschikbaar 

als een Excel-applicatie en bestaat uit een veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een 

dynamisch risicoprofiel (zie bijlage III). De veiligheidstaxatie bestaat uit een aantal items 

waarmee wordt bepaald of het kind direct veilig moet worden gesteld, zoals ‘er is sprake van 

(acute dreiging van) ernstig fysiek geweld’ en ‘er is sprake van actueel seksueel misbruik’. 

Met de risicotaxatie kan vervolgens de kans op terugval worden ingeschat en met het 

dynamisch risicoprofiel wordt zicht verkregen op de mogelijkheid tot verbetering en kan 

vooruitgang worden gemonitord in termen van risicoverlaging. De onderdelen risicotaxatie en 

dynamisch risicoprofiel zijn grotendeels gebaseerd op de LIRIK. Hierbij is getracht om, in 

samenwerking met de praktijk, de items zo eenduidig mogelijk te formuleren met een 

duidelijke toelichting per item. Deze toelichting van de items is direct zichtbaar in de Excel-

applicatie. De verwachting is dat door een verbetering van de formulering van items de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de ARIJ hoger zal zijn dan die van de LIRIK, ook 

omdat de antwoorden die worden gegeven in de ARIJ automatisch worden verwerkt tot 

eenduidige risicoscores. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt op dit moment nader 

onderzocht door JBRA. 

 

Met de ARIJ kunnen risico’s worden ingeschat, kan de juiste hulp worden geïndiceerd en kan 

de voortgang en veiligheid worden gemonitord, wat belangrijke doelen van Generiek 

Gezinsgericht Werken zijn. Daarnaast kan met het instrumentarium in kaart worden gebracht 

wat het rendement is van Generiek Gezinsgericht Werken in termen van afname van 

risicofactoren en de daarmee gepaard gaande verlaging van het totale risico op 

kindermishandeling en verwaarlozing.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding van het onderzoek: Generiek Gezinsgericht Werken 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) is vanaf november 2011 begonnen met een 

nieuwe methodiek voor casemanagement onder de naam Generiek Gezinsgericht Werken 

(GGW), die zowel wordt toegepast bij vrijwillige en gedwongen jeugdbescherming als bij 

jeugdreclassering
3
. Het doel van GGW is gezinnen zodanig te begeleiden dat ouders zonder 

(gedwongen) hulp weer een veilige ontwikkeling en opvoedingssituatie kunnen handhaven. 

GGW bestaat uit de volgende drie onderdelen: (1) verbinden en motiveren, (2) ondersteunen 

en volgen en (3) generaliseren en borgen. Binnen GGW is het van belang risico’s goed in te 

schatten, de juiste hulp in gang te zetten en de veiligheid en voortgang te monitoren. 

 

Instrumenten met aparte modules voor veiligheids-, risico- en behoeftetaxatie zijn nodig om: 

(a) een inschatting te kunnen maken van de huidige veiligheid van de opgroei- en 

opvoedingssituatie van een kind, (b) de juiste interventies te kunnen indiceren, (c) 

vooruitgang te monitoren en (d) het risico op terugval in te kunnen schatten. Voor de justitiële 

jeugdzorg is het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ; Van der Put et al., 2011) 

beschikbaar, maar voor de jeugdbescherming zijn tot op heden geen wetenschappelijk 

onderbouwde instrumenten beschikbaar. Het doel van dit onderzoek is daarom een 

instrumentarium te ontwikkelen voor veiligheidsinschatting, risico- en behoeftetaxatie voor 

vrijwillige en gedwongen jeugdbescherming. 

 

1.2 Theoretisch kader: RNR-model 

Uit diverse meta-analyses blijkt dat de effectiviteit van strafrechtelijke interventies het grootst 

is indien wordt gewerkt volgens het Risk-Need-Responsivity (RNR)-model (Andrews & 

Bonta, 2006). Het RNR-model beschrijft drie beginselen waaraan interventies moeten 

voldoen om effectief te zijn. Het eerste is het risicobeginsel. Dit beginsel schrijft voor dat de 

intensiteit van een interventie moet zijn afgestemd op het recidiverisico van jongeren. Als het 

risico klein is, kan worden volstaan met een interventie van geringe intensiteit of kan een 

interventie zelfs achterwege blijven. Is de kans op recidive echter groot, dan dient de 

interventie veelomvattend en ingrijpend te zijn (Van der Laan, Slotboom, & Stams, 2010). Is 

de intensiteit van een aanpak niet goed afgestemd op het recidiverisico, dan kan een aanpak 
                                                           
3
 Op dit moment wordt de theoretische onderbouwing van GGW geschreven door I. Busschers, L. 

Boendermaker, M. Dinkgreve en G.J.J.M. Stams. 
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contraproductief uitpakken (Lösel, 1993; Lowenkamp & Latessa, 2005). Het tweede beginsel, 

het behoeftebeginsel, geeft aan dat een interventie gericht moet zijn op veranderbare 

(dynamische) risicofactoren die direct samenhangen met recidive (ook wel aangeduid met 

criminogene behoeften), zoals problemen op school en omgang met delinquente vrienden. 

Door een interventie op deze factoren te richten, neemt het risico op recidive af.  

Het derde beginsel, het responsiviteitbeginsel, geeft aan dat een interventie moet passen bij de 

motivatie, leerstijl en intellectuele mogelijkheden van de dader (Andrews e.a., 1990; 

Lowenkamp & Latessa, 2005). Het risicobeginsel geeft dus aan wie een interventie zou 

moeten krijgen (jongeren met een midden en hoog risico), het behoeftebeginsel geeft aan wat 

zou moeten worden aangepakt met de interventie en het responsiviteitbeginsel geeft aan hoe 

behandeld zou moeten worden (Andrews & Bonta, 2010). De toepassing van zowel het 

risicobeginsel als het behoeftebeginsel vereist een betrouwbare en valide schatting van het 

recidiverisico en een adequate meting van de criminogene behoeften. Hiervoor zijn 

gestructureerde risico- en behoeftetaxatie-instrumenten nodig.  

 

Tot nu toe worden de RNR-principes alleen toegepast binnen de justitiële jeugdzorg. Het is 

om een aantal redenen aannemelijk dat het toepassen van deze principes bij jeugdbescherming 

ook zal leiden tot een verhoging van de effectiviteit van interventies. Ten eerste is er een grote 

overlap in risico- en beschermende factoren voor delinquent gedrag en risico- en 

beschermende factoren voor kindermishandeling (Wenar & Kerig, 2005). Ten tweede kan 

zowel jeugddelinquentie (Loeber, Slot, & Stouthamer-Loeber, 2008) als kindermishandeling 

(Belsky, 1993) worden verklaard vanuit het bio-ecologische model van Bronfenbrenner 

(1979), dat ervan uit gaat dat ernstige gedragsproblemen en opvoedingsproblemen 

voortkomen uit een verscheidenheid aan factoren die opereren via transactionele processen op 

verschillende analyseniveaus. Ten derde bepaalt de balans tussen risico- en beschermende 

factoren of jeugddelinquentie (e.g., Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington, & 

Wikström, 2002; Van der Laan & Blom, 2006) of kindermishandeling (Belsky, 1980; 1984; 

Cicchetti & Carlson, 1989; Cincchetti & Rizley, 1981) zal plaatsvinden. Met name een 

accumulatie van risico’s in meerdere domeinen leidt tot een verhoging van het risico op zowel 

jeugddelinquentie (Rutter, Tizard & Whitemore, 1970; Van der Laan & Blom, 2006) als 

kindermishandeling (Brown, Cohen, Jonhson, & Salzinger, 1998; Hermanns, 2011).   
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1.3 Risicotaxatie-instrumenten voor jeugdbescherming 

Om te kunnen werken volgens het RNR-model zijn risico- en behoeftetaxatie-instrumenten 

nodig. In vergelijking met de justitiële jeugdzorg staat de ontwikkeling en validatie van risico- 

en behoeftetaxatie-instrumenten voor (vrijwillige) jeugdbescherming nog in de 

kinderschoenen. Risicotaxatie-instrumenten kunnen worden onderverdeeld in actuariële en 

klinische instrumenten (Dawes, Faust, & Meehl, 1989). Klinische instrumenten kunnen 

worden onderverdeeld in (a) het ongestructureerd klinisch oordeel, (b) consensus-based 

instrumenten en (c) het gestructureerd klinisch oordeel (zie Figuur 1.3 voor een beschrijving 

van de methoden). 

 

Figuur 1.3 Methoden voor risicotaxatie bij jeugdbeschermingszaken 

 

 

Klinische methoden worden het meest toegepast in de praktijk van de (vrijwillige) 

jeugdbescherming, zowel in Nederland als internationaal. Deze methoden worden vaak 

geïmplementeerd zonder eerst empirisch onderzoek uit te voeren (Knoke & Trocmé, 2005), 

waardoor slechts beperkte kennis beschikbaar is over de effectiviteit van deze methoden 

(Barlow, Fisher, & Jones, 2010). Uit het beschikbare validatieonderzoek blijkt dat de meeste 

instrumenten matig presteren en met name klinische instrumenten (Arad-Davidson & 

Benbenishty, 2008; Baird & Wagner, 2000; Barlow, et al., 2010; Camasso & Jagannathan, 

2000; D’Andrade, Benton, & Austin, 2005; DePanfilis & Girvin, 2005; Dorsey, Mustillo, 

Farmer, & Elbogen, 2008; Knoke & Trocmé, 2005; Lyons, Doueck, & Wodarski, 1996; 
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Munro, 1999; Pfister & Böhm, 2008; Wald & Woolverton, 1990). Uit sommige onderzoeken 

blijkt zelfs dat klinische methoden (die breed worden ingezet), niet beter dan ‘toeval’ 

presteren, wat wil zeggen dat in de helft van de gevallen een verkeerde inschatting wordt 

gemaakt (Baird & Wagner, 2000; Barber, e.a., 2008). Dit leidt tot veel verkeerde beslissingen, 

hetgeen kan resulteren in onterechte uithuisplaatsingen of (herhaalde) kindermishandeling. 

Daarom is het uitermate belangrijk om te weten hoe goed een instrument presteert en om 

alleen gebruik te maken van gevalideerde instrumenten.  

 

Ook in Nederland wordt grootschalig gebruik gemaakt van risicotaxatie-instrumenten die niet 

of nauwelijks zijn gevalideerd. In Nederland worden alleen gestructureerd klinische 

instrumenten ingezet, namelijk: het Licht Instrument Risicotaxatie en Kindveiligheid (LIRIK; 

Ten Berge, Eijgenraam, & Bartelink, 2014), de Child Abuse Risk Evaluation-Nederland 

(CARE-NL; De Ruiter & De Jong, 2005) en de Delta Veiligheidslijst (Heinrich & Braak, 

2007). De LIRIK wordt het meest grootschalig ingezet, terwijl deze tot op heden niet is 

gevalideerd. Uit een eerste studie naar de betrouwbaarheid van dit instrument is wel gebleken 

dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laag is (Veenhuizen, 2013). Het eerste doel van deze 

studie is om de predictieve validiteit van de LIRIK te onderzoeken, oftewel te onderzoeken 

hoe goed de LIRIK in staat is om te voorspellen welke gezinnen terugvallen (i.e., weer 

terugkomen bij Jeugdbescherming vanwege een zorgwekkende opgroei- of 

opvoedingssituatie). 

 

Uit internationaal beschikbare validatieonderzoeken blijkt consistent dat actuariële 

instrumenten beter in staat zijn risico’s in te schatten dan zowel ongestructureerde (Dawes, 

e.a.,1989; Grove & Meehl, 1996) als consensus-based instrumenten (Baird & Wagner, 2000; 

D’Andrade, e.a., 2005 ; Leschied, Chiodo, Whitehead, Hurley, & Marshall, 2003). Daarnaast 

hebben onderzoeken laten zien dat actuariële methoden beter dan (Hanson & Morton-

Bourgon, 2009) of even goed zijn als (Guy, 1998) gestructureerde klinische instrumenten in 

het voorspellen van gewelddadig gedrag. Daarom is het tweede doel van deze studie om te 

onderzoeken of het ontwikkelen van een actuariële risicoclassificatie (gebaseerd op de LIRIK) 

leidt tot een verbetering van de inschatting van het terugvalrisico.  

 

1.4 Onderscheid risico- en behoeftetaxatie 

Binnen de jeugdbescherming wordt zowel in Nederland als internationaal nog nauwelijks 

onderscheid gemaakt tussen risico- en behoeftetaxatie. Als gevolg hiervan wordt in de 
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literatuur hevig gediscussieerd over de bruikbaarheid van instrumenten binnen de 

jeugdbescherming (ook wel aangeduid als de “risk assessment wars”; Baumann, Law, Sheets, 

Reid, & Graham, 2005, 2006; Johnson, 2006a, 2006b; Morton, 2003). Het onderscheid is 

echter van belang, omdat risico- en behoeftetaxatie andere doelen dienen en daarom andere 

typen risicofactoren vereisen. Voor behoeftetaxatie is het in kaart brengen van dynamische 

(veranderbare) risicofactoren van belang, terwijl voor risicotaxatie alleen de sterkste 

voorspellers voor recidive/terugval gemeten moeten worden, welke vaak statische factoren 

zijn, zoals het aantal eerdere gevallen van mishandeling en/of verwaarlozing (Hindley, 

Ramchandani, & Jones, 2006). Risicotaxatie geeft aan wie behandeld zou moeten worden 

(jongeren met een hoog risico op mishandeling/verwaarlozing) en wat de gewenste intensiteit 

van de behandeling is (hoe hoger het risico, hoe hoger de gewenste intensiteit), terwijl 

behoeftetaxatie aangeeft wat behandeld moet worden, oftewel waar de behandeling zich op 

zou moeten richten (de aanwezige dynamische risicofactoren). Met een instrument voor 

behoeftetaxatie kan tevens de voortgang van interventies worden gemonitord. Zo kan worden 

gemeten welke dynamische risicofactoren zijn afgenomen en wat deze afname betekent in 

termen van verlaging van risico’s op terugval. Omdat de LIRIK geen onderscheid maakt 

tussen risico- en behoeftetaxatie is het derde doel van dit onderzoek om een aparte module 

voor behoeftetaxatie te ontwikkelen.  

 

1.5 Doel van het onderzoek 

Samengevat is het doel van dit onderzoek om een instrument te ontwikkelen voor de 

(vrijwillige) jeugdbescherming, gebaseerd op de LIRIK, waarmee zowel risico- als 

behoeftetaxatie kan worden uitgevoerd met een voldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

en predictieve validiteit. Hiertoe wordt onderzocht: (1) hoe goed het risicotaxatie onderdeel 

van de LIRIK in staat is te voorspellen welke gezinnen terugvallen, oftewel weer terugkomen 

bij jeugdbescherming vanwege een zorgwekkende opgroei- of opvoedingssituatie (predictieve 

validiteit), (2) in hoeverre de voorspelkracht van de LIRIK kan worden verbeterd door een 

actuariële risicoclassificatie te ontwikkelen, (3) of een dynamische risicoclassificatie kan 

worden ontwikkeld voor behoeftetaxatie, waarmee tevens vooruitgang kan worden 

gemonitord in termen van afname van risicofactoren en de mate waarin deze afname leidt tot 

een afname in het terugvalrisico en (4) in hoeverre belangrijke risicofactoren die naar voren 

komen in de wetenschappelijke literatuur onderdeel uitmaken van de actuariële en 

dynamische risicoclassificatie.  
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2. Methode 

 

2.1 Steekproef 

Voor het onderzoek naar de predictieve validiteit van de LIRIK, de ontwikkeling van de 

actuariële risicoclassificatie en de ontwikkeling van het dynamisch risicoprofiel zijn 

ingevulde exemplaren van de LIRIK geanalyseerd. Deze gegevens zijn door JBRA 

beschikbaar gesteld. De steekproef is als volgt geselecteerd: eerst zijn alle exemplaren van de 

LIRIK geselecteerd die zijn ingevuld in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31-12-2013 

en die zijn ingevoerd in het IJ-systeem van JBRA. Daarna zijn de LIRIKs geselecteerd van 

casussen waarbij het hulpverleningstraject was afgesloten voor 31 december 2013, zodat voor 

elke casus een recidiveperiode beschikbaar was van minimaal 10 maanden. Indien meerdere 

LIRIKs zijn ingevuld bij één casus, is alleen de eerst ingevulde LIRIK meegenomen. Daarna 

zijn de voogdijzaken uit de steekproef gehaald (dit betrof 1% van de steekproef). Tot slot zijn 

de LIRIKs waarbij sprake was van uithuisplaatsing in de recidiveperiode uit het bestand 

gehaald. In totaal bleven 3963 LIRIKs over.  

 

2.2 Instrument 

 

2.2.1 Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) 

De LIRIK (Ten Berge & Eijgenraam, 2009) is in 2007 in het kader van het traject Verbetering 

Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, in 

samenwerking met enkele bureaus jeugdzorg. Met behulp van de LIRIK moet de professional 

snel kunnen nagaan of er mogelijk sprake is van kindermishandeling en wat het risico daarop 

is in de toekomst. De LIRIK is gericht op gestructureerde professionele oordeelsvorming. Dat 

wil zeggen dat het instrument de professional helpt om op grond van de beschikbare 

informatie systematisch de voorliggende casus te beoordelen (Ten Berge & Eijgenraam, 

2009). De LIRIK bestaat uit twee onderdelen: (1) het onderkennen van een vermoeden van 

kindermishandeling (veiligheidstaxatie) en (2) het maken van een inschatting van het risico op 

kindermishandeling in de nabije toekomst (risicotaxatie). In Bijlage I is de LIRIK 

opgenomen.  
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Veiligheidstaxatie 

In het eerste deel van de LIRIK staat de beoordeling van de huidige situatie van het kind 

centraal. Het gaat daarbij primair om het onderkennen van een vermoeden van 

kindermishandeling. De LIRIK helpt de professional om systematisch te beoordelen of er 

sprake is van (a) bedreigend handelen of niet handelen van de ouder(s), (b) kindsignalen die 

wijzen op een bedreigde ontwikkeling (o.a. onvoldoende psychosociaal functioneren, letsel) 

of (c) risicofactoren bij ouder(s), jeugdige, gezin en/of omgeving die een indicatie zijn voor 

kindermishandeling. De professional kruist voor elk van de drie onderdelen aan of er sprake is 

van zorgen of dat er risicofactoren zijn en beschrijft in eigen woorden zijn indruk. Op grond 

van een afweging van de gesignaleerde zorgen en risicofactoren concludeert de professional 

of sprake is van mogelijke of feitelijke kindermishandeling of dat er geen aanwijzingen zijn 

voor kindermishandeling. 

 

Risicotaxatie 

Na de analyse van de huidige situatie taxeert de professional met behulp van deel 2 van de 

LIRIK wat het risico is op kindermishandeling in de toekomst voor het betreffende kind. Hij 

doet dit op basis van de signalen en risicofactoren die in deel 1 geconstateerd zijn. De 

professional wordt gevraagd om aan te geven wat de aard van de risico’s is, op welke termijn 

deze zich kunnen voordoen, hoe groot de kans daarop is en hoe ernstig dan de gevolgen voor 

het kind zijn. Daarnaast geeft de professional aan of er beschermende factoren zijn die de 

gesignaleerde risico’s zouden kunnen compenseren, oftewel, het effect van deze risico’s 

zouden kunnen neutraliseren. Tenslotte volgt een beoordeling van het algemene risico voor 

het kind. De professional beschrijft in een toelichting waar de risico’s voor het individuele 

kind uit bestaan, welke risicofactoren veranderbaar zijn en welke veranderingen in de nabije 

toekomst te verwachten zijn die de risicotaxatie kunnen beïnvloeden. 

 

De LIRIK is primair bedoeld voor professionals in de jeugdzorg die op basis van hun 

opleiding en werkervaring deskundig zijn in het beoordelen van (ernstige) opvoedings- en 

ontwikkelingsproblematiek. Voorafgaand aan het gebruik is een korte (circa 2 uur) instructie 

vereist over het doel, het gebruik, de mogelijkheden en de beperkingen van het instrument. 

Het invullen van de LIRIK kost naar schatting 10 tot 15 minuten. 

 

De LIRIK is gebaseerd op literatuuronderzoek naar risico- en beschermende factoren voor 

kindermishandeling en Nederlandstalige literatuur over veiligheidsindicatoren. Hierbij moet 
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worden opgemerkt dat het onderzoek naar beschermende factoren nog in de kinderschoenen 

staat, wat enige voorzichtigheid vereist in de weging van deze factoren (Ten Berge, 2008). 

 

2.2.2 Uitkomstmaat 

Terugval (recidive) is gedefinieerd als het opnieuw starten van een casemanagementtraject 

door JBRA. De periode waarin terugval is gemeten varieerde van 10 maanden tot 3 jaar 

(gemiddelde periode is 19 maanden) na beëindiging van het eerste hulpverleningstraject. 

Omdat het voorkomen van mishandeling en verwaarlozing in de follow-up periode 

afhankelijk was van de uitkomst van de LIRIK (in geval van een onveilige situatie en/of hoog 

risico is de kans het grootst dat kinderen uit huis worden geplaatst) is gecorrigeerd voor de 

perioden dat het kind niet aanwezig was in het gezin gedurende de follow-up periode 

(uithuisplaatsingen). 

 

2.3 Analyses 

Om de predictieve validiteit van de LIRIK te onderzoeken is de ‘Area Under the receiver-

operating-characteristic Curve’ (AUC) berekend. De AUC wordt beschouwd als een 

geschikte maat om de predictieve validiteit te bepalen (Rice & Harris, 2005). De AUC geeft 

aan welk percentage correcte classificaties het instrument overall zal opleveren (Hanley & 

McNeil, 1982). Bij een waarde van ,50 voorspelt een instrument niet beter dan op basis van 

toeval het geval zou zijn. Bij een waarde van 1,00 is sprake van een perfect positieve 

voorspelling en bij een waarde van ,00 is sprake van een perfect negatieve voorspelling. 

Volgens algemeen geldende criteria worden AUC-waarden vanaf ,70 acceptabel geacht en 

vanaf ,75 als voldoende groot (Dolan & Doyle, 2000; Hosmer & Lemeshow, 2000; Shapiro, 

1999).  

 

De actuariële risicoclassificatie en het dynamisch risicoprofiel zijn ontwikkeld op basis van 

Chi-squared Automatic Interaction Detector (CHAID)-analyses. CHAID is een 

classificatietechniek waarmee interactie-effecten tussen onafhankelijke variabelen worden 

opgespoord waardoor combinaties van risicofactoren geïdentificeerd kunnen worden die 

leiden tot een hoog of laag risico. Deze techniek is daarom zeer geschikt om zicht te krijgen 

op profielen van kinderen met een hoge respectievelijk lage kans op recidive (Thomas & 

Leese, 2003). Om de modellen te (kruis)-valideren werd gebruik gemaakt van de bootstrap- 

methode (Davison & Hinkley, 1997). 
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Als input voor de CHAID-analyse zijn de risicofactoren uit Tabel 3.4 meegenomen die 

significant samenhangen met terugval in de recidiveperiode. Op verzoek van 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam zijn hierbij alleen de individuele risicofactoren 

meegenomen en niet de conclusies, omdat deze subjectiever zijn (waarbij door de 

gezinsmanager wordt gecombineerd, samengevat en geïnterpreteerd). Daarnaast is een 

variabele aangemaakt die bestaat uit een optelsom van alle individuele risicofactoren die 

significant samenhangen met terugval. De variabele “Totaal aantal risicofactoren” is een 

optelsom van de volgende risicofactoren: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B10, R1, R6, R7, R8, 

R9, R10, R12, R13, R14, R15, R23, R25 en R27. Daarnaast is een optelsom gemaakt van de 

volgende dynamische risicofactoren: B5, B6, B8, B10, R6, R7, R9, R10, R14, R23, R25 en 

R27. 

 

De afhankelijke variabele is de gedichotomiseerde variabele terugval (0 = geen terugval in de 

recidiveperiode en 1 = terugval in de recidiveperiode). In een CHAID-analyse wordt de totale 

groep jongeren verdeeld in een aantal subgroepen op basis van de onafhankelijke variabelen 

die het sterkst samenhangen met terugval. De CHAID-procedure bestaat uit een aantal 

stappen waarbij in de eerste stap de totale groep wordt opgesplitst in een aantal subgroepen op 

basis van de variabele die het sterkst samenhangt met terugval. In de tweede stap wordt elke 

subgroep weer opnieuw opgesplitst op basis van de variabele die dan het sterkst samenhangt 

met terugval in de betreffende subgroep. Deze procedure wordt herhaald totdat er geen 

variabelen meer zijn die significant samenhangen met terugval in de subgroepen of totdat de 

groepen een minimale omvang hebben bereikt. Zo ontstaat een aantal risicogroepen van 

jongeren met dezelfde soort risicofactoren en eenzelfde kans op terugval. Om de predictieve 

validiteit van de classificaties te onderzoeken zijn AUC-waarden berekend.  

 

Ten behoeve van de vierde onderzoeksvraag (“in hoeverre zijn de belangrijke risicofactoren 

die naar voren komen uit de wetenschappelijke literatuur onderdeel van de ARIJ”) is een 

literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij zijn de risicofactoren in kaart gebracht die het sterkst 

samenhangen met toekomstige kindermishandeling volgens een aantal bestaande 

overzichtsstudies en meta-analyses. Het aantal overzichtsstudies en meta-analyses op het 

gebied van risicofactoren voor kindermishandeling is echter zeer beperkt. Er is tot nu toe 

slechts één meta-analyse uitgevoerd door Stith en collega’s in 2009. Daarnaast zijn er een 

aantal kwalitatieve overzichtsstudies, maar slechts een beperkt aantal daarvan zijn 

gepubliceerd na 2000 (bv. Cash, 2001; Hindly Ramchandani, & Jones, 2006). Daarom is de 
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UvA op dit moment bezig met het uitvoeren van een aantal meta-analyses, waaronder één 

voor risicofactoren voor fysieke kindermishandeling en verwaarlozing en één voor 

risicofactoren voor seksueel misbruik. De (voorlopige) resultaten van de eerstgenoemde meta-

analyse zijn ook meegenomen bij het literatuuronderzoek. Daarnaast zijn voor dit onderdeel 

secundaire analyses gedaan op Nederlandse datasets waarmee de sterkte van de samenhang 

kan worden bepaald tussen risico en/of beschermende factoren en toekomstige 

kindermishandeling (de dataset van het validatie-onderzoek naar de California Family Risk 

Assessment (Van der Put, Hermanns, Van Rijn-Van Gelderen, & Sondeijker, 2015) en de 

dataset van het validatie-onderzoek naar de selectievragenlijst Stevig Ouderschap (Van der 

Put, Bouwmeester-Landweer, & Stams, in voorbereiding).  
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3. Resultaten 

 

3.1  Terugval 

In Tabel 3.1 wordt de terugval weergegeven, uitgesplitst naar type hulpverlening.  

 

Tabel 3.1 Terugval per type hulpverlening (N = 3963) 

 N % 

JHV (n = 3196) 391 12,2%
a
 

JR    (n = 252) 23   9,1% 

OTS (n = 515) 93 18,1% 

Totaal  507 12,8% 

Noot: JHV = Jeugdhulpverlening, JR = Jeugdreclassering, OTS = Ondertoezichtstelling. 
a 
Het betreft 

hier alleen terugval gedefinieerd als het opnieuw starten van een casemanagementtraject door JBRA 

en geen recidive in termen van opnieuw met politie in aanraking komen vanwege strafbare feiten. 

 

De totale terugval is 12,8%. De terugval is het hoogst bij OTS-trajecten, gevolgd door JHV- 

trajecten en het laagst bij JR-trajecten (χ
2
(2) = 15,7, p = 0,000).  

 

3.2 Snelheid van terugval 

Middels een survivalplot is inzichtelijk gemaakt met welke snelheid jongeren terugvallen (zie 

Figuur 3.1). Deze analyse is alleen uitgevoerd over jongeren waarbij de recidiveperiode 

tenminste 2 jaar was. 
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Figuur 3.1 Survival plot voor de snelheid van terugval 

 

 

De survivalplot laat zien dat de curve in de eerste 12 maanden iets steiler verloopt dan in de 

12 maanden erna (zie Figuur 3.1). Ongeveer 60% van de terugval vindt plaats in het eerste 

jaar en 40% in de periode daarna. 

 

3.3 Prevalentie van risicofactoren 

In Bijlage II staan beschrijvende waarden (minimum, maximum, gemiddelde en 

standaarddeviatie) weergegeven van de verschillende risicofactoren die gemeten worden in de 

LIRIK. In deze paragraaf wordt een samenvatting hiervan gegeven. 

 

Onderdeel 1A (directe veiligheid) 

In 15% van de gevallen wordt aangegeven dat de directe veiligheid van de jeugdige wordt 

bedreigd door ouders/opvoeders, in 10% van de gevallen door de jeugdige zelf en in 5% van 

de gevallen door een ander gezinslid. In de eindconclusie wordt in 4% van de gevallen 

aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat de jeugdige op dit moment fysiek in gevaar is.  

 

Onderdeel 1B (omgang ouder(s)-jeugdige) 

In 14% van de gevallen zijn er concrete aanwijzingen voor lichamelijk of psychisch geweld, 

in 10% van de gevallen voor verwaarlozing, in 1% van de gevallen voor seksueel misbruik en 

in 22% van de gevallen voor getuige van huiselijk geweld. Bij het onderdeel “zorgen over 
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opvoeding en verzorging” wordt het vaakst genoemd: regels en grenzen (34%), bescherming 

en veiligheid (31%) en stabiliteit (30%). In de eindconclusie wordt in 30% van de gevallen 

aangegeven dat er aanwijzingen zijn voor bedreigend handelen of nalaten van ouders. 

  

Onderdeel C (Jeugdige(n))  

Zorgen over jeugdigen zijn er het vaakst ten aanzien van psychosociaal functioneren (43%) en 

vaardigheden en cognitieve ontwikkeling (41%). Bij de eindconclusie wordt in 23% van de 

gevallen aangegeven dat er kindsignalen zijn die wijzen op een onveilige opvoedingssituatie 

of op kindermishandeling.  

 

Onderdeel D (risicofactoren) 

Risicofactoren bij ouders die het vaakst worden genoemd betreffen: problematische 

partnerrelatie (48%), emotioneel afwezig (47%), fysiek afwezig (46%), problemen in de 

ouder-kind interactie (39%), ontoereikende pedagogische kennis en/of vaardigheden (38%) en 

psychiatrische problematiek (36%). Bij de jeugdige wordt de risicofactor gedrags- en/of 

ontwikkelingsproblemen (45%) het vaakst genoemd. Risicofactoren in het gezin die het 

vaakst worden genoemd betreffen: éénoudergezin, stiefgezin, groot gezin (64%), ingrijpende 

levensgebeurtenissen (57%), veel conflicten/huiselijk geweld (36%) en materiële/financiële 

problemen (34%).  

 

Onderdeel 2 Risicotaxatie 

Beschermende factoren bij de ouders die het vaakst genoemd worden betreffen: kan steun 

vragen/profiteren van hulp (57%), bereid en in staat om te veranderen (52%), emotionele 

beschikbaarheid (48%) en gevoel van competentie, draagkracht (41%). De twee 

beschermende factoren in het gezin en omgeving (steun informele netwerk en steun formeel 

netwerk), worden beide vaak genoemd (respectievelijk 53% en 47%). Beschermende factoren 

bij de jeugdige die het vaakst worden genoemd zijn: goede relatie met belangrijke 

volwassene(n) (50%), aantrekkelijk uiterlijk (41%) en sociaal vaardig (39%). 

 

3.4 Samenhang risicofactoren en terugval 

 

In Tabel 3.4 staan de correlaties weergegeven tussen de LIRIK-items en terugval in de 

recidiveperiode.  
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Tabel 3.4 Correlaties LIRIK- items en terugval  

Items r 

Onderdeel 1. Huidige veiligheidssituatie  

   

A. Directe veiligheid  

A1 Directe veiligheid bedreigd door ouders/opvoeders: ,05
**

 

A10       Ernstige kindermishandeling ,01 

A11       Onvoldoende bescherming ,05
**

 

A12       Onvoldoende basiszorg ,03
+
 

A13       Opvoeder niet beschikbaar ,02 

A14       Ouders belemmeren zicht op/ toegang tot jeugdige ,05
**

 

A2 Directe veiligheid bedreigd door jeugdige zelf ,01 

A3 Directe veiligheid bedreigd door ander gezinslid ,04
*
 

A_concl Aanwijzingen dat jeugdige op dit moment fysiek in gevaar is ,05
**

 

   

B. Omgang ouder(s) – jeugdige  

 Concrete aanwijzingen voor:  

B1     Lichamelijk of psychisch geweld ,03
+
 

B2     Verwaarlozing ,04
*
 

B3     Seksueel misbruik ,02 

B4     Getuige van huiselijk geweld ,08
***

 

 Zorgen over opvoeding en verzorging:  

B5     Bescherming en veiligheid ,06
***

 

B6     Basale verzorging ,04
*
 

B7     Emotionele warmte (ondersteuning) ,01 

B8     Regels en grenzen ,04
*
 

B9     Stimulering ,02 

B10     Stabiliteit ,08
***

 

B_concl Aanwijzingen voor bedreigend handelen of nalaten van de ouders ,05
**

 

   

C. Jeugdige(n)  

 Zijn er zorgen over de jeugdige ten aanzien van:  

C1     Psychosociaal functioneren ,01 

C2     Lichamelijke gezondheid -,03 

C3     Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling ,01 

C4     Anders ,02 

C_concl Kindsignalen die wijzen op onveilige opvoedingssituatie of kindermishandeling ,06
**

 

   

D. Risicofactoren  

 Risicofactoren bij ouder(s)  

  Functioneren als opvoeder  

R1     Eerder een kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt ,01 

R2     Ontoereikende pedagogische kennis en/of vaardigheden ,01 

R3     Problemen in de ouder-kind interactie ,01 

R4     Minimaliseren/ontkennen aangetoonde kindermishandeling ,01 

R5     Negatieve houding t.a.v. kind -,01 

  Persoonlijk functioneren  

R6     Psychiatrische problematiek ,06
**

 

R7     Verslavingsproblematiek ,04
+
 

R8     Verstandelijke beperking ,03
+
 

  Beschikbaarheid voor het kind  

R9     Fysiek ,04
*
 

R10     Emotioneel ,02 

  Voorgeschiedenis  
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Items r 

R11     Op jonge leeftijd ouder geworden ,01 

R12     Zelf slachtoffer van kindermishandeling ,05
*
 

R13     Eerder geweld gebruikt tegen personen ,08
***

 

R14 Problematische partnerrelatie ,07
***

 

   

 Risicofactoren bij jeugdige(n)  

R15     Jong kind (< 5 jaar) ,07
***

 

R16     Belaste voorgeschiedenis (b.v. prematuur) ,01 

R17     (Ernstige) ziekte of handicap ,02 

R18     Gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen ,01 

R19     Moeilijk temperament ,01 

R20     Ongewenst ,02 

R21     Anders ,04
+
 

   

 Risicofactoren gezin en omgeving  

R22     Eénoudergezin, stiefgezin, groot gezin ,03
+
 

R23     Veel conflicten/huiselijk geweld ,09
***

 

R24     Instabiel, ongeregeld leven ,01 

R25     Materiële/financiële problemen (werkloosheid, huisvesting) ,06
**

 

R26     Ingrijpende levensgebeurtenissen ,02 

R27     Sociaal isolement / sociaal conflict ,02 

   

 Conclusie huidige veiligheidssituatie  

R28 Er is sprake van een levensbedreigende situatie of direct gevaar  

 Er is sprake van feitelijk aangetoonde kindermishandeling  

R29     Op dit moment  

R30     In het verleden  

 Er is mogelijk sprake van kindermishandeling  

R31     Er lijkt sprake van bedreigend handelen of nalaten van ouders ,03
*
 

R32     Er zijn kindsignalen die daarop wijzen ,03
*
 

R33     Er zijn risicofactoren bij de ouders ,04
**

 

R34     Er zijn risicofactoren bij jeugdige, gezin en/of omgeving ,02 

R35     Ouder geeft geen informatie of inzicht in eigen handelen ,04
*
 

 Er zijn geen aanwijzingen voor kindermishandeling  

   

Onderdeel 2. Risicotaxatie  

R36 Vermoedelijke pleger heeft direct toegang tot jeugdige  

R37 Derden hebben geen zicht op de jeugdige  

 Mogelijke risico’s voor de jeugdige  

R38     Levensbedreigende situatie of direct fysiek gevaar ,00 

R39     Ontstaan van kindermishandeling ,07
***

 

R40     Voortduren/herhaling van kindermishandeling ,07
***

 

R41 Verwachte gevolgen voor de jeugdige ,04
*
 

   

Beschermende factoren  

 Ouders  

B1     Gevoel van competentie, draagkracht -,01 

B2     Positief zelfbeeld ,00 

B3     Ondersteunende partner -,03
*
 

B4     Kan eigen jeugdervaringen hanteren ,03 

B5     Positieve jeugdervaringen ,00 

B6     Kan steun vragen/profiteren van ,01 

B7     Emotionele beschikbaarheid ,01 

B8     Flexibiliteit -,01 
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Items r 

B9     Bereid en in staat om te veranderen ,03
*
 

 Gezin en omgeving  

B10     Steun informele netwerk ,02 

B11     Steun formeel netwerk ,04
*
 

 Jeugdige  

B12     Sociaal vaardig ,01 

B13     Positief zelfbeeld -,01 

B14     Bovengemiddelde intelligentie -,01 

B15     Aantrekkelijk uiterlijk ,05
**

 

B16     Goede relatie met belangrijke volwassene(n) ,04
*
 

B17     Ego veerkracht (stressresistentie) -,00 

B18     Bereid en in staat om te veranderen -,03
+
 

   

 Conclusies risico’s voor de jeugdige  

 Risico’s op dit moment (zeer groot, groot, reëel, klein) ,04
*
 

 Risico’s bij voorziene veranderingen in de nabije toekomst (zeer groot, groot, 

reëel, klein) 

,03 

T1 Som van de risicofactoren die significant samenhangen met terugval  

T2 Som van de dynamische risicofactoren die significant samenhangen met terugval  

Noot.
 +

 p < .10;
 *
 p < .05; 

**
 p < .01;

***
 p < .01 

 

Uit de tabel blijkt dat er sprake is van relatief lage correlaties oftewel zwakke samenhang 

tussen de risicofactoren en terugval. Omdat sprake is van punt-biseriële correlaties 

(afhankelijke variabele is dichotoom) en een relatief lage base-rate (12,7% van de steekproef 

recidiveert), is er sprake van een zwakke samenhang vanaf een correlatie van 0,06 en van een 

middelsterke samenhang vanaf een correlatie van .16 (berekend met de conversieformule van 

Rosenthal, 1991, uit Rice & Harris, 2005). 

Risicofactoren die volgens deze criteria samenhangen met terugval zijn: getuige van 

huiselijk geweld, zorgen over bescherming en veiligheid, zorgen over stabiliteit, kindsignalen 

die wijzen op een onveilige opvoedingssituatie of op kindermishandeling, psychiatrische 

problematiek bij ouder, eerder geweld tegen personen gebruikt door ouder, problematische 

partnerrelatie, jong kind (< 5 jaar), veel conflicten/huiselijk geweld en materiële/financiële 

problemen. Er zijn geen beschermende factoren die volgens deze criteria samenhangen met 

terugval.  

 

3.5 Predictieve validiteit van de LIRIK 

Om de predictieve validiteit van de LIRIK vast te stellen is de Area Under the ROC curve 

(AUC) berekend. Bij het risicotaxatie-onderdeel van de LIRIK wordt aan de professional 

gevraagd om aan te geven wat het algemene risico is voor het kind. Dit algemene risico wordt 

onderverdeeld in: (a) risico’s voor de jeugdige op dit moment en (b) risico’s voor de jeugdige 
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bij voorziene veranderingen in de nabije toekomst. Deze risico’s schat de professional in op 

basis van de signalen en risicofactoren die bij de veiligheidstaxatie (deel 1 van de LIRIK) 

geconstateerd zijn. Figuur 3.5 geeft de ROC-curve weer van deze ingeschatte risico’s waarbij 

de donkere lijn het oordeel weergeeft voor risico’s op dit moment en de lichte lijn het oordeel 

voor risico’s in de nabije toekomst (de diagonale lijn is de referentielijn waarbij geldt dat hoe 

dichter de risicotaxatie-lijn bij deze lijn ligt, hoe slechter het instrument presteert). 

 

Figuur 3.5 ROC-curve van de risico-inschatting op basis van de LIRIK 

 

 

In de figuur is te zien dat de lijn van de risico-inschatting van de LIRIK heel dicht bij de 

diagonale lijn ligt. Tabel 3.5 geeft de AUC waarden weer. 

 

Tabel 3.5 AUC-waarden van de risico inschatting van de LIRIK 

 AUC SE 95% betrouwbaarheids 

interval 

Conclusies risico's op dit moment ,530 ,015 ,500 ,560 

Conclusies risico's bij voorziene 

veranderingen 

,531 ,015 ,501 ,561 

 



26 

 

Uit de tabel is af te lezen dat de inschatting van het risico op terugval zoals ingeschat met 

behulp van de LIRIK niet significant beter is dan kans (i.e., random inschatting). 

 

3.6 Ontwikkeling risicotaxatie-instrument op basis van CHAID-analyse 

Voor de ontwikkeling van het risicotaxatie-instrument is een CHAID-analyse uitgevoerd, 

waarbij zowel statische als dynamische risicofactoren zijn meegenomen die significant 

samenhangen met terugval. Figuur 3.6 geeft de CHAID-output weer.  

 

Figuur 3.6 CHAID-output statische en dynamische risicofactoren 

 

Bij een CHAID-analyse wordt de totale groep ingedeeld in subgroepen op basis van de 

sterkste voorspellers van een afhankelijke variabele (terugval in het huidige onderzoek). De 

sterkste voorspeller voor terugval is het totaal aantal aanwezige risicofactoren. Op basis van 

deze variabele wordt de totale groep ingedeeld in 4 subgroepen. Vervolgens worden de 

subgroepen weer verder opgedeeld op basis van de dan sterkste voorspellers voor terugval, 

net zolang tot er geen significante voorspellers meer zijn of de groepen te klein worden. In 

Tabel 3.6 worden de verschillende risicogroepen van de CHAID-analyse beschreven. 
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Tabel  3.6  Risicoprofielen CHAID-analyse  

 omvang p 

Hoog risico 33% ,20 

1 
Totaal aantal risicofactoren is 4-6, er is sprake van een verstandelijke beperking bij 

ouder(s), ouder(s) hebben niet eerder geweld tegen personen gebruikt 

1,1% ,23 

2 
Totaal aantal risicofactoren is 1-3, de leeftijd bij aanvang hulpverlening van de jongere < 

1 jaar 

1,9% ,21 

3 

Totaal aantal risicofactoren is 4-6, ouders zijn zelf slachtoffer van kindermishandeling, er 

is geen sprake van een verstandelijke beperking bij ouder(s), ouder(s) hebben niet eerder 

geweld tegen personen gebruikt 

1,6% ,21 

4 
Totaal aantal risicofactoren is 1-3, de leeftijd bij aanvang hulpverlening van de jongere 1 

jaar of ouder, er zijn concrete aanwijzingen die wijzen op recent huiselijk geweld 

1,5% ,20 

5 Totaal aantal risicofactoren is 4-6, ouder(s) hebben eerder geweld gebruikt tegen personen 2,9% ,20 

6 Totaal aantal risicofactoren is 7 of meer 23,5% ,19 

Gemiddeld risico 19% ,12 

7 

Totaal aantal risicofactoren is 4-6, er is geen sprake van een verstandelijke beperking bij 

ouder(s), ouder(s) hebben niet eerder geweld tegen personen gebruikt, ouders zijn niet 

zelf slachtoffer van kindermishandeling 

18,8% ,12 

Laag risico 49% ,08 

8 
Totaal aantal risicofactoren is 1-3, de leeftijd bij aanvang hulpverlening van de jongere 1 

jaar of ouder, er zijn geen concrete aanwijzingen die wijzen op recent huiselijk geweld 

37,9% ,09 

9 Totaal aantal risicofactoren is 0  10,8% ,06 

Noot. p geeft de kans op terugval weer in de verschillende risicogroepen. 

 

De risicogroepen 1 tot en met 9 zijn de risicogroepen die door de CHAID-analyse worden 

onderscheiden (zie ook Figuur 3.6). De indeling in risicogroepen is gebaseerd op een 

combinatie van de volgende zes variabelen: totaal aantal aanwezige risicofactoren (met een 

significante samenhang met terugval), leeftijd bij aanvang van de hulpverlening, 

verstandelijke beperking bij ouder(s), ouder(s) zelf slachtoffer van kindermishandeling, 

ouder(s) eerder geweld gebruikt tegen personen en huiselijk geweld. Deze variabelen zijn de 

sterkste voorspellers voor terugval en leveren tevens een unieke bijdrage aan de voorspelling. 

Om te komen tot een bruikbare indeling voor de praktijk zijn vervolgens subgroepen bij 

elkaar gevoegd die een vergelijkbaar risico op terugval hebben (zie Figuur 3.6.1 en de donker 

gearceerde groepen in Tabel 3.6). 
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Figuur 3.6.1 Samenvoeging van risicoprofielen met een vergelijkbaar risico  

 

 

Figuur 3.6.2 laat de hoogte van het risico op terugval zien in deze drie risicogroepen en de 

omvang van de groepen. De AUC van deze indeling is ,63 (95% BI: ,60 - ,65) 

 

Figuur 3.6.2  Terugval per risicogroep en omvang van de groepen 

 

 

3.7 Ontwikkeling dynamisch risicoprofiel op basis van CHAID-analyse 

Voor de ontwikkeling van het dynamisch risicoprofiel is opnieuw een CHAID-analyse 

uitgevoerd waarin alleen de dynamische risicofactoren (die significant samenhangen met 

terugval) zijn meegenomen als onafhankelijke variabelen. In Figuur 3.7 wordt de CHAID-

output weergegeven van deze analyse.  

 

 

 

Hoog 

Laag  

Gemiddeld  
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Figuur 3.7 CHAID-output dynamische risicofactoren 

 

 

In Tabel 3.7 worden de verschillende risicogroepen beschreven. 

 

Tabel 3.7  Dynamische risicoprofielen CHAID 

  Omvang p 

Hoog risico 29,4% ,20 

1 Aantal dynamische risicofactoren is 5 of meer, ouder(s) fysiek afwezig 18,7% ,20 

2 
Aantal dynamische risicofactoren 2-4, er is sprake van conflicten en/of 

huiselijk geweld 

10,6% ,19 

Midden risico 15,7% ,13 

3 
Aantal dynamische risicofactoren 2-4, er is geen sprake van conflicten 

en/of huiselijk geweld, er is sprake van materiële/financiële problemen 

5,8% ,15 

4 
Aantal dynamische risicofactoren is 5 of meer, ouder(s) niet fysiek 

afwezig 

9,9% ,12 

Laag risico 54,9% ,09 

5 

Aantal dynamische risicofactoren 2-4, er is geen sprake van conflicten 

en/of huiselijk geweld, er is geen sprake van materiële/financiële 

problemen 

21,2% ,10 

6 Aantal dynamische risicofactoren is 0-1 33,7% ,09 

Noot. p geeft de kans op terugval weer in de verschillende risicogroepen. 
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De dynamische risicoprofielen 1 tot en met 6 zijn de subgroepen van de CHAID-analyse (zie 

ook Figuur 3.7). De indeling in risicogroepen is gebaseerd op een combinatie van de volgende 

vier variabelen: totaal aantal dynamische risico’s (welke significant samenhangen met 

terugval), conflicten en/of huiselijk geweld, materiële/financiële problemen en ouder(s) fysiek 

afwezig. Deze variabelen zijn de sterkste voorspellers voor terugval en leveren tevens een 

unieke bijdrage aan de voorspelling. Om te komen tot een bruikbare indeling voor de praktijk 

zijn vervolgens een aantal subgroepen bij elkaar gevoegd die een vergelijkbaar risico op 

terugval hebben (zie Figuur 3.7.1 en de donker gearceerde groepen in Tabel 3.7). 

 

Figuur 3.7.1 Samenvoeging van dynamische risicoprofielen met een vergelijkbaar risico 

  

 

Figuur 3.7.2 geeft een grafische weergave van het risico op terugval en de omvang van de 

indeling in drie risicogroepen. De AUC van deze indeling is ,62 (95% BI: ,59 - ,65).  

 

 

 Hoog 

Gemiddeld  

Laag 
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Figuur 3.7.2 Terugval per dynamische risicogroep en omvang van de groepen 

 

 

 

3.8 Overlap risicotaxatie en dynamisch risicoprofiel  

Tabel 3.7 laat de verschillende combinaties van scores zien op de twee risico-indelingen (de 

algemene risicotaxatie en het dynamische risicoprofiel).  

 

Tabel 3.7 Overlap algemene risicotaxatie en dynamisch risicoprofiel 

 Dynamisch Risico Profiel (DRP) 

 Laag DRP Midden DRP Hoog DRP Totaal 

Laag risico 91% 6% 3% 100% 

Midden risico 25% 21% 54% 100% 

Hoog risico 18% 27% 55% 100% 

 

 

3.9 Literatuurstudie 

Ten behoeve van de vierde onderzoeksvraag (“in hoeverre belangrijke risicofactoren die naar 

voren komen uit de wetenschappelijke literatuur onderdeel uitmaken van de actuariële en 

dynamische risicoclassificatie”) is een literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij zijn de 

risicofactoren in kaart gebracht die het sterkst samenhangen met toekomstige 

kindermishandeling volgens een aantal bestaande overzichtsstudies en meta-analyses (Cash, 

2001; Hindly Ramchandani, & Jones, 2006; Stith et al., 2009) . Daarnaast zijn de (voorlopige) 

resultaten van een recent door de UvA uitgevoerde meta-analyse meegenomen en zijn 

secundaire analyses gedaan op Nederlandse datasets waarmee de sterkte van de samenhang 

kan worden bepaald tussen risico en/of beschermende factoren en toekomstige 

kindermishandeling (namelijk de dataset van het validatie-onderzoek naar de California 

Family Risk Assessment en de dataset van het validatie-onderzoek naar de selectievragenlijst 
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Stevig Ouderschap). Hieronder staan de belangrijkste risicofactoren die zijn gevonden per 

studie.  

 

Cash (2001) 

- Armoede 

- Ouders met psychopathologie, depressie, lage zelfwaardering 

- Middelenmisbruik ouders 

- Werkloosheid ouders 

- Sociale isolatie gezin 

- Ouders zelf slachtoffer van misbruik 

- Gevoel van ouders dat ze geen controle hebben over hun leven 

- Kind is jonger dan 6 jaar 

- Kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

- Kind heeft een moeilijk temperament 

- Kind is te vroeg geboren of medisch kwetsbaar 

Een belangrijke opmerking bij deze risicofactoren: De genoemde eigenschappen van kinderen 

zijn niet op zichzelf staande causale factoren die het risico op kindermishandeling verhogen, 

maar zijn factoren die bijdragen aan het risico op kindermishandeling indien andere 

risicofactoren in het gezin aanwezig zijn. 

 

Hindley, Ramchandani, en Jones (2006). 

- Aantal eerdere gevallen van kindermishandeling 

- Aantal eerdere gevallen van verwaarlozing 

- Conflicten in de partnerrelatie 

- Psychische problemen ouders 

- Verslavingsproblematiek ouders 

- Kwetsbaarheidsfactoren van het kind 

- Verstandelijke beperking kind 

- Stress in het gezin (waaronder sociaal economische stress) 

- Gebrek aan sociale steun 

 

Stith et al., 2009 

- Boosheid ouder 

- Ouder ervaart kind als een probleem 



33 

 

- Mentale gezondheidsproblemen ouder 

- Angst/depressie bij ouder 

- Slechte kwaliteit ouder-kind relatie 

- Geschiedenis van mishandeling 

- Fysiek straffen 

- Lage zelfwaardering ouder(s) 

- Ouder(s) hadden slechte relatie met eigen ouders 

- Geschiedenis van mishandeling 

- Delinquent gedrag ouder(s) 

- Persoonlijke stress 

- Weinig steun sociale omgeving 

- Alcohol misbruik ouder(s) 

- Werkloosheid ouder(s) 

 

Resultaten analyses Nederlandse dataset validatie California Family Risk Assessment 

(Van der Put, Hermanns, Van Rijn- Van Gelderen, & Sondeijker, 2015) 

- Eerdere gevallen van mishandeling 

- Eerdere gevallen van verwaarlozing 

- Ouder met alcohol/drugs problemen 

- Huiselijk geweld 

- Ouder is erg dominant 

- Financiële problemen ouder  

- Ouder beschouwt gesignaleerde opvoedproblemen als minder ernstig dan de 

hulpverlener 

- Ouder onvoldoende bereid en/of in staat tot verandering van hun (opvoed-) gedrag 

 

Resultaten analyses Nederlandse dataset validatie vragenlijst Stevig Ouderschap (Van 

der Put, Bouwmeester-Landmeer, & Stams, in voorbereiding) 

- Partner geweld 

- Ouder met verleden van misbruik 

- Sociale isolatie 

- Ouder met problemen met woede regulatie 
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Meta-analyse van de UvA (Assink et al., in voorbereiding) 

- Stressfactoren in het gezin zoals armoede en werkloosheid 

- Partner geweld 

- Persoonlijkheid/temperament ouders 

- Mentale gezondheidsproblemen ouders (waaronder depressie en angst) 

- Middelenmisbruik ouders 

- Ouders die zelf een verleden van mishandeling hebben 

- Leeftijd (jong kind) 

- Ouders met politiecontacten (b.v. gearresteerd voor gewelddadig gedrag) 

- Sociale isolatie 

 

De meeste van de bovengenoemde risicofactoren maken deel uit van de ARIJ. Risicofactoren 

die geen onderdeel zijn van de ARIJ hebben we toegevoegd als experimentele items. Dit 

betreffen de volgende risicofactoren: 

- Ouder(s) ervaren stress in het gezin (b.v. financiële problemen, werkloosheid, 

scheiding) 

- Ouder(s) reguleren eigen boosheid onvoldoende 

- Ouder(s) ervaren kind als probleem 

- Dominante ouder(s) (streng of oneerlijk zijn en/of te controlerend opvoedgedrag) 

- Ouder(s) beschouwen gesignaleerde opvoedproblemen als minder ernstig dan de 

hulpverlener 

- Ouder(s) zijn onvoldoende bereid en/of in staat tot verandering van hun (opvoed-) 

gedrag 

- Politiecontacten in het gezin (b.v. politieregistraties huiselijk geweld, verdacht zijn 

van een delict) 
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4 Conclusie en discussie 

Omdat tot op heden geen gevalideerd instrument voor handen was voor de Jeugdbescherming 

om risico’s mee in te schatten, de juiste interventies te indiceren en vooruitgang te meten was 

het eerste doel van deze studie de predictieve validiteit van het risicotaxatie-onderdeel van de 

LIRIK te onderzoeken. De resultaten lieten zien dat met de LIRIK geen goede inschatting kan 

worden gemaakt van het terugvalrisico. De voorspelling van de LRIK is niet beter dan een 

voorspelling op basis van toeval (AUC = ,53). Dit is in overeenstemming met eerdere 

validatie-onderzoeken waaruit blijkt dat de meeste risicotaxatie-instrumenten matig presteren, 

met name klinische instrumenten (Arad-Davidson & Benbenishty, 2008; Baird & Wagner, 

2000; Barlow, et al., 2010; Camasso & Jagannathan, 2000; D’Andrade, e.a, 2005; DePanfilis 

& Girvin, 2005; Dorsey e.a., 2008; Knoke & Trocmé, 2005; Lyons e.a. 1996; Munro, 1999; 

Pfister & Böhm, 2008; Wald & Woolverton, 1990). Ook hebben eerdere onderzoeken laten 

zien dat sommige klinische methoden (die breed worden ingezet), niet beter dan toeval 

presteren, wat betekent dat in de helft van de gevallen een verkeerde inschatting wordt 

gemaakt (Baird & Wagner, 2000; Barber e.a., 2008). Dit leidt tot veel verkeerde beslissingen, 

hetgeen kan resulteren in onterechte uithuisplaatsingen of (herhaalde) kindermishandeling. 

 

Daarnaast bleek dat veel factoren die worden gemeten met de LIRIK niet significant 

samenhangen met terugval, waaronder de kindfactoren (zoals zorgen t.a.v. psychosociaal 

functioneren, vaardigheden en cognitieve ontwikkeling van de jeugdige). Ook uit andere 

onderzoeken blijken kindfactoren aanzienlijk minder sterk samen te hangen met toekomstige 

kindermishandeling dan ouder- of gezinsfactoren (Cash, 2001; Stith et al., 2009). Daarnaast 

bleken een aantal risicofactoren bij ouders niet significant samen te hangen met terugval, 

zoals eerder een kind mishandeld, problemen in de ouder-kind interactie en negatieve houding 

ten aanzien van het kind. Uit overzichtsstudies blijkt dat in andere studies wel een samenhang 

wordt gevonden tussen deze factoren en terugval (e.g. Hindley e.a., 2006; Stith e.a., 2009). 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in andere studies deze concepten worden gemeten 

met behulp van instrumenten die uit meerdere items bestaan, terwijl in de LIRIK deze 

concepten door enkele items worden gemeten. En andere oorzaak zou kunnen zijn dat de 

items niet altijd even zorgvuldig en betrouwbaar worden ingevuld door de gezinsmanagers 

(zie beperkingen van de studie). 
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Uit de resultaten bleek ook dat er geen samenhang is tussen de beschermende factoren van de 

LIRIK en terugval. Dit wijst erop dat deze beschermende factoren geen effect hebben op het 

terugvalrisico en dat een toename of versterking van deze beschermende factoren niet hoeft te 

leiden tot minder terugval. Dit is in lijn is met recente bevindingen in de literatuur waaruit 

blijkt dat kinderen uit hoog-risico-gezinnen minder profiteren van de eventuele aanwezigheid 

van beschermende factoren (Luthar & Goldstein, 2004).  

 

Het tweede doel was om te onderzoeken in hoeverre de voorspelkracht van het risicotaxatie 

onderdeel van de LIRIK kan worden verbeterd door de ontwikkeling van een actuariële 

risicoclassificatie. Hiertoe is een CHAID-analyse uitgevoerd op basis waarvan drie 

risicogroepen worden onderscheiden: Een groep met een laag risico (5% kans op terugval), 

een groep met een midden risico (12% kans op terugval) en een groep met een hoog risico 

(20% kans op terugval). De voorspelkracht van deze actuariële risicoclassificatie bleek 

significant beter dan de voorspelkracht van de LIRIK met een AUC van ,63. Deze AUC is 

echter wel aan de lage kant omdat over het algemeen AUC-waarden vanaf ,70 als acceptabel 

worden beschouwd (Rice & Harris, 2005). Vergelijken we de gevonden AUC-waarde met 

AUC-waarden van andere risicotaxatie-instrumenten dan zien we dat deze ongeveer gelijk is 

aan de gemiddelde AUC-waarde van andere instrumenten. Voor risicotaxatie-instrumenten 

voor kindermishandeling is het nog onbekend wat de gemiddelde AUC-waarde is doordat 

hiernaar nog geen meta-analyses zijn uitgevoerd. Dit is echter wel bekend voor risicotaxatie-

instrumenten die worden ingezet voor het inschatten van het risico op recidive van delinquent 

gedrag (Fazel et al., 2012; Olver et al., 2009; Schwalbe, 2007). Zo vond Schwalbe (2007) in 

zijn meta-analyse een gemiddelde AUC-waarde van ,64, Fazel en collega’s (2012) vonden 

een gemiddelde AUC-waarde van ,66 en Olver en collega’s (2009) vonden gemiddelde 

gewogen correlaties van r = .28 tot r = .32 voor risicotaxatie-instrumenten voor algemene 

recidive voor jeugdigen. De actuariële risicoclassificatie presteert daarmee vergelijkbaar met 

instrumenten die worden ingezet om risico’s voor delinquent gedrag te schatten. 

 

Het derde doel was te onderzoeken of een dynamische risicoclassificatie kan worden 

ontwikkeld voor behoeftetaxatie, waarmee tevens vooruitgang kan worden gemonitord in 

termen van afname van risicofactoren en de betekenis daarvan in termen van de hoogte van 

het terugvalrisico. Hiertoe is ook een CHAID-analyse uitgevoerd waarbij alleen de 

dynamische risicofactoren als input zijn gebruikt. Het resultaat is een indeling in 

verschillende dynamische risicoprofielen waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke afname 
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in risicofactoren leidt tot welke afname in terugvalrisico. Ook deze indeling heeft een 

significant hogere voorspelkracht dan de LIRIK met een AUC van ,62. De toegevoegde 

waarde van deze indeling boven de actuariële risicotaxatie is dat deze indeling zicht geeft op 

de mate waarin het risico kan worden beïnvloed door te interveniëren op de juiste dynamische 

risicofactoren. 

 

Tot slot was het vierde doel om te onderzoeken in hoeverre de belangrijke risicofactoren die 

naar voren komen in de wetenschappelijke literatuur onderdeel uitmaken van de actuariële en 

dynamische risicoclassificaties. Uit het literatuuronderzoek bleek dat de meeste belangrijke 

risicofactoren onderdeel waren van de classificaties. Factoren die ontbraken zijn toegevoegd 

als experimentele items aan het instrument. Voorbeelden hiervan zijn: ouder(s) ervaren stress 

in het gezin (b.v. financiële problemen, werkloosheid, scheiding), ouder(s) reguleren eigen 

boosheid onvoldoende, ouder(s) ervaren kind als probleem en ouder(s) zijn dominant. Nadat 

het instrument een tijd is gebruikt in de praktijk en follow-up gegevens beschikbaar zijn over 

terugval kunnen deze items in een volgende versie van de ARIJ worden meegenomen bij de 

bepaling van het terugvalrisico en het dynamisch risicoprofiel. 

 

Op basis van de resultaten van de vier studies is een nieuw instrument ontwikkeld: het 

Actuarieel Risicotaxie Instrument Jeugdbescherming (ARIJ). De ARIJ bestaat uit een 

veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch risicoprofiel. De veiligheidstaxatie 

bestaat uit een aantal items waarmee wordt bepaald of het kind direct veilig moet worden 

gesteld, zoals ‘er is sprake van (acute dreiging van) ernstig fysiek geweld’ en ‘er is sprake van 

actueel seksueel misbruik’. Deze items zijn gebaseerd op de visie op acute onveiligheid vanuit 

de praktijk en aangeleverd door M. L. Forrer en I. Busschers van Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam. Met de risicotaxatie kan vervolgens de kans op terugval worden ingeschat en met 

het dynamisch risicoprofiel wordt zicht verkregen op potentie tot verbetering en kan 

vooruitgang worden gemonitord in termen van risicoverlaging. De tekst van de items en de 

toelichting zijn in overleg met de praktijkonderzoekers van JBRA zo eenduidig mogelijk 

gemaakt.  

 

Bij dit onderzoek hadden we te maken met een aantal beperkingen. In de eerste plaats is de 

kwaliteit van de ingevulde LIRIKs niet altijd even goed. De LIRIK wordt ingevuld door 

gezinsmanagers, maar niet elke gezinsmanager onderkent het belang van het zo goed mogelijk 

invullen van het instrument. Daarom zijn de gevonden effecten mogelijk onderschattingen 
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van de werkelijke effecten. Daarnaast zijn voor dit onderzoek alleen de exemplaren van de 

LIRIK geanalyseerd die digitaal beschikbaar waren in het IJ-systeem van JBRA. De 

verwachting is echter dat deze LIRIKs niet verschillen van de LIRIKs die niet digitaal 

beschikbaar zijn in het IJ-systeem en dus een goede afspiegeling vormen van de totale 

populatie van ingevulde LIRIKs. Een derde beperking betreft dat er nog geen 

onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de ARIJ. 

Dit zal echter in de komende tijd worden onderzocht door JBRA. Tot slot is het belangrijk om 

het gebruik van de ARIJ te monitoren in de praktijk omdat eerder onderzoek laat zien dat 

actuariële methoden niet altijd worden gebruikt zoals bedoeld (DePanfilis & Zuravin, 2001; 

Gillingham, 2011; Gillingham & Humphreys, 2010). Daarnaast is het belangrijk dat de 

predictieve validiteit van de ARIJ  wordt onderzocht op een andere steekproef (cross-

valideringsonderzoek). 

 

De ARIJ is een actuarieel instrument waarin alleen risicofactoren zijn opgenomen die een 

unieke bijdrage leveren aan de voorspelling van terugval. Daarom is de omvang van het 

instrument beperkt, hetgeen belangrijk is voor de motivatie van gezinsmanagers om het 

instrument te gebruiken. Actuariële methoden (eenvoudige procedures voor risicotaxatie 

waarvan de predictieve validiteit bekend is) zijn van grote waarde in een context van 

toenemende eisen en afnemende middelen bij jeugdbeschermingsinstanties. Met de ARIJ 

kunnen risico’s worden ingeschat, kunnen de veranderbare factoren waarop de hulp zich kan 

richten worden geïndiceerd en kan de voortgang en veiligheid worden gemonitord, wat 

belangrijke doelen van Generiek Gezinsgericht Werken zijn. Daarnaast kan met het 

instrumentarium in kaart worden gebracht wat het rendement is van Generiek Gezinsgericht 

Werken in termen van vermindering van de aanwezigheid van risicofactoren en de betekenis 

daarvan voor het totale risico op kindermishandeling en verwaarlozing. 
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Bijlage I  LIRIK , herziene versie juni 2009 (Ten Berge & Eijgenraam, 

2009) 

1. Huidige veiligheidssituatie 
A. DIRECTE VEILIGHEID   

□ Bedreiging door ouder(s)/primaire opvoeder(s):  

 □ ernstige kindermishandeling  

 □ onvoldoende bescherming   

 □ onvoldoende basiszorg   

 □ opvoeder niet beschikbaar   

 □ ouder(s) belemmeren zicht op / toegang tot jeugdige 

□ Bedreiging door jeugdige zelf   

□ Bedreiging door ander gezinslid / derde, namelijk ……..  

Opmerkingen: 

B. OMGANG OUDER(S)-JEUGDIGE   

Zijn er concrete aanwijzingen voor:    

  • lichamelijk of psychisch geweld □ ja □ nee □ onbekend 

  • verwaarlozing  □ ja □ nee □ onbekend 

  • seksueel misbruik  □ ja □ nee □ onbekend 

  • huiselijk geweld  □ ja □ nee □ onbekend 

Zorgen over opvoeding en verzorging □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • bescherming en veiligheid  □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • basale verzorging □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • emotionele warmte (ondersteuning) □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • regels en grenzen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • stimulering □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • stabiliteit  □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • anders (licht toe):    

Bij één of meer onbekend: □ ouder geeft geen inzicht in eigen handelen 

 □ onvoldoende informatie beschikbaar  

Toelichting:  

C. JEUGDIGE .  

  • gedragsproblemen (incl. delinquent gedrag) □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • internaliserende problemen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • sociale problemen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • schoolproblemen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • hechtingsproblemen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • traumatische ervaringen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

  • anders:  □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

Opmerkingen 

D. RISICOFACTOREN   

Risicofactoren bij de ouders   

Functioneren als opvoeder    

  • eerder kind mishandeld, verwaarloosd, misbruikt □ ja □ nee □ onbekend 
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  • ontoereikende pedagogische kennis/vaardigheden □ ja □ nee □ onbekend 

  • problemen in de ouder-kind interactie □ ja □ nee □ onbekend 

  • minimaliseren/ontkennen aangetoonde 

     Kindermishandeling 

□ ja □ nee □ onbekend 

  • negatieve houding t.o.v. jeugdige □ ja □ nee □ onbekend 

Persoonlijk functioneren    

  • psychiatrische problematiek  □ ja □ nee □ onbekend 

  • verslavingsproblematiek □ ja □ nee □ onbekend 

  • verstandelijke beperking □ ja □ nee □ onbekend 

Beschikbaarheid voor de jeugdig    

  • fysiek afwezig  □ ja □ nee □ onbekend 

  • emotioneel afwezig □ ja □ nee □ onbekend 

Voorgeschiedenis    

  • op jonge leeftijd (< 18 jaar) ouder geworden  □ ja □ nee □ onbekend 

  • zelf slachtoffer van kindermishandeling □ ja □ nee □ onbekend 

Problematische partnerrelatie □ ja □ nee □ onbekend 

Anders (licht toe): □ ja □ nee □ onbekend 

Risicofactoren bij jeugdige en gezin   

Jeugdige   

  • jong kind (< 5 jaar) □ ja □ nee □ onbekend 

  • belaste voorgeschiedenis (bv prematuur) □ ja □ nee □ onbekend 

  • (ernstige) ziekte of handicap □ ja □ nee □ onbekend 

  • gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen □ ja □ nee □ onbekend 

  • moeilijk temperament □ ja □ nee □ onbekend 

  • ongewenst □ ja □ nee □ onbekend 

  • anders (licht toe): □ ja □ nee □ onbekend 

Gezin en omgeving   

  • eenoudergezin, stiefgezin, groot gezin □ ja □ nee □ onbekend 

  • veel conflicten, huiselijk geweld □ ja □ nee □ onbekend 

  • instabiel, ongeregeld leven □ ja □ nee □ onbekend 

  • materiele/financiële problemen (werkloosheid, 

     huisvesting) 

□ ja □ nee □ onbekend 

  • ingrijpende levensgebeurtenissen □ ja □ nee □ onbekend 

  • sociaal isolement, sociaal conflict □ ja □ nee □ onbekend 

  • anders (licht toe): □ ja □ nee □ onbekend 

  • veel conflicten □ ja □ nee □ onbekend 

Opmerkingen 

Conclusie huidige veiligheidssituatie 

□ Er lijkt op dit moment geen sprake van kindermishandeling  
□ Er lijkt mogelijk sprake van kindermishandeling 
       □ er lijkt sprake van bedreigend handelen of nalaten van ouders 
       □ er zijn kindsignalen die daarop wijzen 
       □ er zijn risicofactoren bij de ouder(s) 
       □ er zijn risicofactoren bij de jeugdige, gezin en/of omgeving 
       □ ouder geeft geen informatie of inzicht in eigen handelen 
□ Er lijkt sprake van feitelijk aangetoonde kindermishandeling 
       □ op dit moment 
       □ recent 
□ Er is sprake van een levensbedreigende situatie of direct fysiek gevaar 
□ Onvoldoende informatie om een oordeel te vormen 
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Toelichting 
 

 

2. Risicotaxatie  
Aanvullende risicofactoren bij vermoedelijke of aangetoonde kindermishandeling:  
       □ (Vermoedelijke) pleger heeft direct toegang tot de jeugdige  
       □ Derden hebben geen zicht op de jeugdige  
  
Wat kan er gebeuren?   
Mogelijke risico’s voor de jeugdige  □ Levensbedreigende situatie of direct fysiek gevaar 
 □ Ontstaan van kindermishandeling 
 □ Voortduren / herhaling van kindermishandeling 
 □ Anders:  
  
Verwachte gevolgen voor de jeugdige □ zeer ernstig      □ ernstig      □ matig ernstig      □ gering 
  
Zijn er beschermende factoren die de 
risico’s kunnen verminderen? 

□ veel      □ enkele      □ geen      □ onbekend 

  
Ouder(s) Jeugdige  Gezin en omgeving 
□ Gevoel van competentie, draagkracht □ Sociaal vaardig □ steun informele netwerk 
□ Positief zelfbeeld □ Positief zelfbeeld □ steun formeel netwerk 
□ Ondersteunede partner □ Bovengemiddelde intelligentie  
□ Kan eigen jeugdervaringen hanteren □ Aantrekkelijk uiterlijk  
□ Positieve jeugdervaringen □ Goede relatie volwassene(n)  
□ Kan steun Vragen/profiteren van □ Egoveerkracht (stressresistentie)  
□ Emotionele beschikbaarheid □ Bereid en in staat om te veranderen  
□ Flexibiliteit   
□ Bereid en in staat om te veranderen   
  
□ Anders:  
  

Conclusies risico’s voor de jeugdige 

Op dit moment □ zeer ernstig      □ ernstig      □ matig ernstig      □ gering 
Toelichting:  
  
  
Bij voorziene veranderingen in de nabije toekomst □ zeer ernstig      □ ernstig      □ matig ernstig      □ gering 
Toelichting:  
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Bijlage II  Descriptieve statistiek LIRIK-items  

 N Min Max Gem SD 

1. Huidige veiligheidssituatie      

A. Directe veiligheid      

Directe veiligheid bedreigt door ouders/opvoeders 3963 0 1 ,15 ,36 

      Ernstige kindermishandeling 3963 0 1 ,02 ,14 

      Onvoldoende bescherming 3963 0 1 ,10 ,30 

      Onvoldoende basiszorg 3963 0 1 ,04 ,20 

      Opvoeder niet beschikbaar 3963 0 1 ,05 ,21 

      Ouders belemmeren zicht op/ toegang tot jeugdige 3963 0 1 ,01 ,12 

Directe veiligheid bedreigt door jeugdige zelf 3963 0 1 ,10 ,29 

Directe veiligheid bedreigt door ander gezinslid 3963 0 1 ,05 ,21 

Aanwijzingen dat jeugdige op dit moment fysiek in gevaar is 3078 0 1 ,04 ,20 

      

B. Omgang ouder(s) – jeugdige      

Concrete aanwijzingen voor:      

    Lichamelijk of psychisch geweld 3175 0 1 ,14 ,35 

    Verwaarlozing 3134 0 1 ,10 ,30 

    Seksueel misbruik 3078 0 1 ,01 ,10 

    Getuige van huiselijk geweld 3126 0 1 ,22 ,42 

Zorgen over opvoeding en verzorging:      

    Bescherming en veiligheid 3238 0 1 ,31 ,46 

    Basale verzorging 3220 0 1 ,08 ,28 

    Emotionele warmte (ondersteuning) 3127 0 1 ,20 ,40 

    Regels en grenzen 3105 0 1 ,34 ,47 

    Stimulering 3042 0 1 ,22 ,42 

    Stabiliteit 3113 0 1 ,30 ,46 

Aanwijzingen voor bedreigend handelen of nalaten van de 

ouders 

2950 0 1 ,30 ,46 

      

C. Jeugdige(n)      

Zijn er zorgen over de jeugdige ten aanzien van:      

    Psychosociaal functioneren 3064 0 1 ,43 ,50 

    Lichamelijke gezondheid 3069 0 1 ,12 ,33 

    Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling 3076 0 1 ,41 ,49 

    Anders 1930 0 1 ,13 ,33 

Kindsignalen die wijzen op onveilige opvoedingssituatie of 

kindermishandeling 

2617 0 1 ,23 ,42 

      

D. Risicofactoren      

Risicofactoren bij ouder(s)      

 Functioneren als opvoeder      

    Eerder een kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt 2534 0 1 ,17 ,38 

    Ontoereikende pedagogische kennis en/of vaardigheden 2843 0 1 ,38 ,49 

    Problemen in de ouder-kind interactie 3004 0 1 ,39 ,49 

    Minimaliseren/ontkennen aangetoonde 

kindermishandeling 

2858 0 1 ,14 ,35 
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 N Min Max Gem SD 

    Negatieve houding t.a.v. kind 2926 0 1 ,11 ,31 

 Persoonlijk functioneren      

    Psychiatrische problematiek 2575 0 1 ,36 ,48 

    Verslavingsproblematiek 2679 0 1 ,12 ,32 

    Verstandelijke beperking 2615 0 1 ,06 ,24 

 Beschikbaarheid voor het kind      

    Fysiek 3013 0 1 ,46 ,50 

    Emotioneel 2860 0 1 ,47 ,50 

 Voorgeschiedenis      

    Op jonge leeftijd ouder geworden 2677 0 1 ,06 ,24 

    Zelf slachtoffer van kindermishandeling 1718 0 1 ,17 ,37 

    Eerder geweld gebruikt tegen personen 2048 0 1 ,21 ,41 

 Problematische partnerrelatie 2813 0 1 ,48 ,50 

      

Risicofactoren bij jeugdige(n)      

    Jong kind (< 5 jaar) 3236 0 1 ,21 ,41 

    Belaste voorgeschiedenis (b.v. prematuur) 2778 0 1 ,20 ,40 

    (Ernstige) ziekte of handicap 3003 0 1 ,07 ,26 

    Gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen 3012 0 1 ,45 ,50 

    Moeilijk temperament 2844 0 1 ,22 ,41 

    Ongewenst 2727 0 1 ,01 ,11 

    Anders 1608 0 1 ,12 ,33 

      

Risicofactoren gezin en omgeving      

    Eenoudergezin, stiefgezin, groot gezin 3233 0 1 ,64 ,48 

    Veel conflicten/huiselijk geweld 3007 0 1 ,36 ,48 

    Instabiel, ongeregeld leven 2959 0 1 ,18 ,38 

    Materiele/financiële problemen (werkloosheid, 

huisvesting) 

2903 0 1 ,34 ,47 

    Ingrijpende levensgebeurtenissen 2877 0 1 ,57 ,49 

    Sociaal isolement / sociaal conflict 2796 0 1 ,15 ,35 

    Anders 1518 0 1 ,10 ,30 

      

Conclusie huidige veiligheidssituatie      

Er is sprake van een levensbedreigende situatie of direct 

gevaar 

     

Er is sprake van feitelijk aangetoonde kindermishandeling      

    Op dit moment      

    In het verleden      

Er is mogelijk sprake van kindermishandeling      

    Er lijkt sprake van bedreigend handelen of nalaten van 

ouders 

4011 0 1 ,07 ,26 

    Er zijn kindsignalen die daarop wijzen 4011 0 1 ,07 ,26 

    Er zijn risicofactoren bij de ouders 4011 0 1 ,12 ,32 

    Er zijn risicofactoren bij jeugdige, gezin en/of omgeving 4011 0 1 ,09 ,29 

    Ouder geeft geen informatie of inzicht in eigen handelen 4011 0 1 ,02 ,14 
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 N Min Max Gem SD 

      

2. Risicotaxatie      

Vermoedelijke pleger heeft direct toegang tot jeugdige      

Derden hebben geen zicht op de jeugdige      

      

Mogelijke risico’s voor de jeugdige      

    Levensbedreigende situatie of direct fysiek gevaar 2682 ,00 2 ,11 ,35 

    Ontstaan van kindermishandeling 2691 ,00 2 ,22 ,47 

    Voortduren/herhaling van kindermishandeling 2647 ,00 2 ,26 ,50 

    Anders 1479 ,00 2 ,12 ,39 

Verwachte gevolgen voor de jeugdige 2805 ,00 3 ,54 ,79 

      

Beschermende factoren      

Ouders      

    Gevoel van competentie, draagkracht 3963 0 1 ,41 ,49 

    Positief zelfbeeld 3963 0 1 ,31 ,46 

    Ondersteunende partner 3963 0 1 ,28 ,45 

    Kan eigen jeugdervaringen hanteren 3963 0 1 ,17 ,38 

    Positieve jeugdervaringen 3963 0 1 ,12 ,33 

    Kan steun vragen/profiteren van 3963 0 1 ,57 ,50 

    Emotionele beschikbaarheid 3963 0 1 ,48 ,50 

    Flexibiliteit 3963 0 1 ,33 ,47 

    Bereid en in staat om te veranderen 3963 0 1 ,52 ,50 

Gezin en omgeving      

    Steun informele netwerk 3963 0 1 ,53 ,50 

    Steun formeel netwerk 3963 0 1 ,47 ,50 

Jeugdige      

    Sociaal vaardig 3963 ,0 1,0 ,39 ,49 

    Positief zelfbeeld 3963 ,0 1,0 ,24 ,43 

    Bovengemiddelde intelligentie 3963 ,0 1,0 ,11 ,32 

    Aantrekkelijk uiterlijk 3963 ,0 1,0 ,41 ,49 

    Goede relatie met belangrijke volwassene(n) 3963 ,0 1,0 ,50 ,50 

    Ego veerkracht (stressresistentie) 3963 ,0 1,0 ,23 ,42 

    Bereid en in staat om te veranderen 3963 ,0 1,0 ,35 ,48 

      

Conclusies risico’s voor de jeugdige      

Risico’s op dit moment (zeer groot, groot, reëel, klein) 3241 0 3 ,44 ,68 

Risico’s bij voorziene veranderingen in de nabije toekomst 

(zeer groot, groot, reëel, klein) 

3083 0 2 ,37 ,59 
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Bijlage III  Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming 

(ARIJ) 

Onderdeel 1 Veiligheidstaxatie 

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

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 

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

het geding is 

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

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

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

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

veiligheid kunnen stellen 

8. Er is geen opvoeder die voldoende beschikbaar is 

 

Onderdeel 2  Risicotaxatie (inclusief dynamisch risicoprofiel) 

A. Achtergrondgegevens    

1 Datum    

2 Ingevuld door     

3 Betreft (naam jeugdige)    

4 Leeftijd    

5 Geslacht □ Jongen   □ Meisje  

6 Geboorteland jeugdige □ Nederland □ Marokko/Turkije □ Suriname/Antillen 

  □ Anders:   

7 Culturele achtergrond jongere  □ Nederland □ Marokko/Turkije □ Suriname/Antillen 

 (geboorteland vader, moeder, opa, oma) □ Anders:   

 

B. Huidige veiligheidssituatie 

Zijn er feiten/concrete aanwijzingen die wijzen op recent: 

8 Lichamelijk geweld □ ja □ nee □ onbekend 

9 Seksueel misbruik □ ja □ nee □ onbekend 

10 Psychisch geweld □ ja □ nee □ onbekend 

11 Verwaarlozing (lichamelijk en/of emotioneel)  □ ja □ nee □ onbekend 

12 Huiselijk geweld  □ ja □ nee □ onbekend 
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Zijn er zorgen over: 

13 Bescherming en veiligheid  □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

14 Basale verzorging □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

15 Regels en grenzen □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

16 Stabiliteit □ zorgen □ geen zorgen □ onbekend 

 

C. Risicofactoren bij de ouders/gezin/jeugdige/omgeving 

17 ouder(s) eerder kind mishandeld, verwaarloosd, misbruikt □ ja □ nee □ onbekend 

18 psychiatrische problematiek bij ouder(s) □ ja □ nee □ onbekend 

19 verslavingsproblematiek bij ouder(s) □ ja □ nee □ onbekend 

20 verstandelijke beperking bij ouder(s) □ ja □ nee □ onbekend 

21 ouder(s) fysiek afwezig  □ ja □ nee □ onbekend 

22 ouder(s) emotioneel afwezig □ ja □ nee □ onbekend 

23 ouder(s) zelf slachtoffer van kindermishandeling □ ja □ nee □ onbekend 

24 ouder(s) eerder geweld gebruikt tegen personen □ ja □ nee □ onbekend 

25 problematische partnerrelatie □ ja □ nee □ onbekend 

26 veel conflicten □ ja □ nee □ onbekend 

27 huiselijk geweld □ ja □ nee □ onbekend 

28 materiele/financiële problemen (werkloosheid, huisvesting □ ja □ nee □ onbekend 

29 sociaal isolement □ ja □ nee □ onbekend 

30 jong kind (< 5 jaar) □ ja □ nee □ onbekend 

 

D. Aanvullende risicofactoren (experimentele items) 

   

31 Dominante ouder(s) (streng of oneerlijk zijn en/of te 

controlerend opvoedgedrag) 

□ ja □ nee □ onbekend 

32 Ouder(s) reguleren eigen boosheid onvoldoende □ ja □ nee □ onbekend 

33 Ouder(s) beschouwen gesignaleerde opvoedproblemen als 

minder ernstig dan de hulpverlener 

□ ja □ nee □ onbekend 

34 Ouder(s) zijn onvoldoende bereid en/of in staat tot 

verandering van hun (opvoed-)gedrag 

□ ja □ nee □ onbekend 

35 Ouder(s) ervaren kind als probleem □ ja □ nee □ onbekend 

37 Ouder(s) ervaren stress in het gezin (b.v. financiële 

problemen, werkloosheid, scheiding) 

□ ja □ nee □ onbekend 

38 Politiecontacten in het gezin (b.v. politieregistraties 

huiselijk geweld, verdacht zijn van een delict) 

□ ja □ nee □ onbekend 

 



 

Bijlage IV  ARIJ met toelichting per item 

Onderdeel veiligheidstaxatie  
 

ACUTE ONVEILIGHEID 

Onderstaande veiligheidstaxaties hebben betrekking op het heden, tot twee weken geleden óf hebben een aantal maanden geleden plaatsgevonden en hierop 

is niet gehandeld. 

 

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

geweld 

Ja / Nee / Onbekend Denk bij ernstig fysiek geweld aan dusdanig geweld dat ernstig fysiek 

of psychisch letsel (leidend tot ernstig trauma) opgelopen kan worden, 

bijvoorbeeld in de vorm van botbreuken, brandwonden, interne 

bloedingen, slaan met de riem,  

vastbinden, opsluiten en overlijden. Denk ook aan Pediatric Condition 

Falsification (voormalig Münchhausen by Proxy). 

   

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 

Ja / Nee / Onbekend 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 ouder of het (vermoedelijk) slachtoffer zijn van een loverboy. 

   

3. Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige 

verwaarlozing waardoor de fysieke veiligheid acuut in 

het geding is  

 

Ja / Nee / Onbekend Denk aan ernstige verwaarlozing die de fysieke veiligheid aantast zoals 

ondervoeding en dakloos zijn. 

4. Er is dreiging van ontvoering en/of eergerelateerd 

geweld  

Ja / Nee / Onbekend 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). 

   

5. Er is sprake van weigering van noodzakelijke en 

acute medische of psychische zorg 

Ja / Nee / Onbekend 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. 

   

6. Er is sprake van ernstige zelfbeschadiging, 

suïcidedreiging en/of acute psychose  

Ja / Nee / Onbekend Ernstige zelfbeschadiging is beschadiging van het eigen lichaam 

waarbij ernstig fysiek letsel opgenomen 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 de - door zijn omgeving ervaren – werkelijkheid 

geheel of gedeeltelijk kwijt is, zodanig dat het kind voor zichzelf of 

voor zijn omgeving een gevaar vormt. 

   

7. Er is sprake van huiselijk geweld bij kinderen 

jonger dan 4 jaar en kinderen die zichzelf niet in 

veiligheid kunnen stellen 

 

Ja / Nee / Onbekend Het kind is getuige van enige vorm van verbaal en/of fysiek geweld 

tussen gezinsleden en het kind is jonger dan 4 jaar of anderszins 

lichamelijk niet in staat zichzelf in veiligheid te stellen,  bijvoorbeeld 

door een lichamelijke handicap. 

8. Er is geen opvoeder die voldoende beschikbaar is Ja / Nee / Onbekend De ouder is 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 moet voeden. Parentificatie kan 

hier ook onder vallen. 

 

Veiligheidsconclusie (op dit moment):  Kind direct veilig stellen / Geen zorgen over acute veiligheid / Direct de veiligheid nader in kaart brengen 

 

  



 

Onderdeel risicotaxatie 

A) ACHTERGRONDGEGEVENS 

Onderstaande veiligheidstaxaties hebben betrekking op het heden, tot twee weken geleden óf hebben een aantal maanden geleden plaatsgevonden en hierop 

is niet gehandeld. 

1. Datum ………………………….  

2. Ingevuld door ………………………….  

3. Naam jeugdige ………………………….  

4. Leeftijd  < 1 jaar 

 1 t/m 3 jaar 

 4 t/m 12 jaar 

 13 jaar en ouder 

 

 

5. Geslacht Jongen / Meisje 

 

 

6. Geboorteland jeugdige  Nederlands  

 Marrokkaans / Turks  

 Surinaams / Antilliaans 

 Anders 

 

7. Culturele achtergrond gezin  Nederlands 

 Marrokkaans / Turks 

 Surinaams / Antilliaans 

 Anders 

Indien er sprake is van een Nederlandse én een niet-Nederlandse 

achtergrond, kies dan voor de niet-Nederlandse achtergrond. Indien sprake 

is van gemengde achtergronden van opvoeders (bijv. vader heeft een 

Marokkaanse en moeder een Surinaamse achtergrond), kies dan voor de 

achtergrond van de moeder. 

 

 

B) HUIDIGE VEILIGHEIDSSITUATIE  

Zijn er feiten/concrete aanwijzingen die wijzen op recent (het betreft hier incidenten in het heden. Incidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden 

invullen bij onderdeel C): 

8. Lichamelijk geweld (tegen het kind)  

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder gebruikt fysiek geweld tegen het kind. 

9. Seksueel misbruik (van het kind) Ja / Nee / Onbekend 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 ouder of het (vermoedelijk) 

slachtoffer zijn van een loverboy. 

10. Psychisch geweld (tegen het kind) 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder laat gedrag zien richting het kind waaruit afwijzing en 

vijandigheid blijkt, waaronder uitschelden en opzettelijk bang maken 

11. Verwaarlozing (van het kind) 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder biedt niet de lichamelijk en/of emotionele zorg (inclusief 

(positieve) aandacht) die het kind nodig heeft. 

12.  Huiselijk geweld (in het gezin) 

 

Ja / Nee / Onbekend Het kind is getuige van verbaal en/of fysiek geweld tussen gezinsleden. 

 

Zijn er zorgen over: 

13. Bescherming en veiligheid 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder beschermt het kind tegen gevaar of schade, waaronder 

contacten met derden die mogelijk gevaar opleveren voor het kind.  

14. Basale verzorging 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder voorziet in de fysieke behoeften van het kind (zoals 

onderdak, voeding en kleding) en in de noodzakelijke medische zorg. 

15. Regels en grenzen 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder stelt duidelijke regels en grenzen en stimuleert positief 

gedrag. Te weinig of teveel regels en grenzen worden beiden als zorg 

beschouwd evenals dwingend gedrag, starheid of zich niet aanpassen aan 

de ontwikkelingsbehoeften van het kind. 

16. Stabiliteit 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder biedt een stabiele gezinsomgeving, zodat het kind kan 

rekenen op continuïteit in zijn opvoeding en verzorging. De opvoeder is 

voorspelbaar in zijn gedrag en opvoeders proberen één lijn te trekken.  

 

C) RISICOFACTOREN 

17. Opvoeder(s) eerder kind mishandeld, 

verwaarloosd, misbruikt 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder heeft eerder een kind psychisch en/of fysiek mishandeld, 

verwaarloosd of misbruikt.  

18. Psychiatrische problematiek bij 

opvoeder(s) (inclusief angst/depressie)  

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder heeft een DSM-classificatie, zoals een stemmings- of 

angststoornis, een psychotische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. 

19. Verslavingsproblematiek bij opvoeder(s) 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder vertoont problematisch afhankelijkheidsgedrag al dan niet 

aan middelen gerelateerd. 

20. Verstandelijke beperking bij opvoeder(s) 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder heeft een (licht) verstandelijke beperking (IQ < 85).  

21. Opvoeder(s) fysiek afwezig  Ja / Nee / Onbekend De opvoeder is fysiek afwezig en daarmee niet beschikbaar voor het kind, 



 

 bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland of detentie. 

22. Opvoeder(s) emotioneel afwezig Ja / Nee / Onbekend De opvoeder is emotioneel afwezig en daarmee niet beschikbaar voor het 

kind, bijvoorbeeld doordat de opvoeder in beslag wordt genomen met 

eigen problematiek zoals schulden, depressie of ziekte. 

23. Opvoeder(s) zelf slachtoffer van 

kindermishandeling 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder is zelf slachtoffer geweest van kindermishandeling in zijn 

jeugd. 

24. Opvoeder(s) eerder geweld gebruikt tegen 

personen  

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder heeft eerder geweld gebruikt tegen een persoon. 

25. Problematische partnerrelatie Ja / Nee / Onbekend Het gaat hier zowel om de huidige relatie als eerdere relaties die een 

negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het huidige handelen van de 

opvoeder. Het problematische karakter van de relatie kan bestaan uit veel 

conflicten, huiselijk geweld, instabiliteit in relaties, veel wisselende 

relaties en/of geen steun ervaren van de partner. 

26. Veel conflicten 

 

Ja / Nee / Onbekend Frequente onderlinge ruzies en onenigheid tussen gezinsleden. 

27. Huiselijk geweld 

 

Ja / Nee / Onbekend Lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld of pogingen of 

dreigementen daartoe tussen gezinsleden.  

28. Materiële / financiële problemen 

(werkloosheid, huisvesting) 

Ja / Nee / Onbekend Materiële en/of financiële problemen zoals werkloosheid, slechte 

huisvesting en/of schulden die leiden tot stress bij de opvoeder. 

29. Sociaal isolement, sociaal conflict Ja / Nee / Onbekend De opvoeder heeft weinig contact met familie, vrienden of buurtgenoten, 

of heeft een beperkt netwerk. Bij sociaal conflict is er wel contact, maar 

gaat dit gepaard met veel ruzies en spanningen. Alle zorg komt op de 

opvoeder neer en in moeilijke tijden is er niemand die kan bespringen.  

30. Jong kind (<5 jaar)  Ja / Nee / Onbekend Het kind is jonger dan 5 jaar. 

 

D) AANVULLENDE ITEMS 

Deze items wegen niet mee in de huidige risicobepaling. Deze items komen in internationale overzichtsstudies naar voren als belangrijk en worden daarom 

nu onderzocht. 

31. Dominante opvoeder(s) (streng of 

oneerlijk zijn en/of te controlerend 

opvoedgedrag)  

Ja / Nee / Onbekend Er is sprake van een opvoeder die overheersend gedrag vertoont, zoals 

manipulatief gedrag, het voortdurend streven naar perfectie, het hebben 

van een sterke drang om te controleren, het willen isoleren van kinderen 

en/of het persoonlijk opnemen van successen/falen van kinderen. 

32. Opvoeder(s) reguleren boosheid Ja / Nee / Onbekend De opvoeder wordt snel boos en/of uit dit sterk door bijvoorbeeld 



 

 

 

De kans op toekomstige onveiligheid (gebaseerd op alle factoren) is:  Hoog / Midden / Laag 

De mate waarin dit te beïnvloeden is op basis van bovenstaande risicofactoren is (dynamisch risicoprofiel):  Hoog / Midden / Laag 

Dit betreft alleen de veranderbare risicofactoren die meegewogen zijn 

onvoldoende 

 

schelden, schreeuwen of ander agressief gedrag. 

33. Opvoeder(s) beschouwen gesignaleerde 

opvoedproblemen als minder ernstig dan de 

hulpverlener   

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder ontkent of bagatelliseert (verkleint) problemen zoals 

gesignaleerd door de hulpverlener. 

34. Opvoeder(s) zijn onvoldoende bereid 

en/of in staat tot verandering van hun 

(opvoed-)gedrag 

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder is onvoldoende bereid en/of in staat tot verandering van het 

(opvoed-) gedrag. Er is sprake van niet willen en/of niet kunnen. 

35. Opvoeder(s) ervaren kind als het 

probleem  

 

Ja / Nee / Onbekend De opvoeder ziet het kind als oorzaak van de problemen en zwakken hun 

eigen aandeel af of ontkennen deze. 

36. Opvoeder(s) ervaren stress in het gezin 

(bijv. financiële problemen, werkloosheid, 

scheiding, verhuizing) 

 

Ja / Nee / Onbekend Denk aan financiële problemen, werkloosheid, scheiding, verhuizing en 

het overlijden van een gezins- of familielid die als problematisch worden 

ervaren. 

37. Politiecontacten van opvoeder(s) (bijv. 

politieregistraties huiselijk geweld, verdacht 

zijn van een delict  

Ja / Nee / Onbekend Eén of meerdere opvoeders zijn in aanraking geweest met de politie. Dit 

hoeft niet als verdachte te zijn, maar kan ook als betrokkene of in een 

andere rol 
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