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ATTACHMENT RELATIONSHIP INVENTORY – 
CAREGIVER PERCEPTION

(ARI-CP 2-5)

Deze vragenlijst brengt in beeld hoe u en uw kind met elkaar om gaan. De vragenlijst bestaat 
uit beschrijvingen over uzelf en over uw kind. Wilt u aangeven in hoeverre de beschrijving op 
u of op uw kind van toepassing is? De vragenlijst gaat over hoe de situatie nu is, niet over 
het verleden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat er om wat u vindt. Sommige 
uitspraken bestaan uit meer dan één zin. Probeer uw antwoord te baseren op de gehele uit-
spraak. U kunt het beste zoveel mogelijk op uw eerste indruk afgaan. Probeert u geen vragen 
over te slaan. Mocht u een vraag moeilijk vinden, probeer dan toch een keuze te maken uit 
een van de antwoordopties.  In hoeverre is deze beschrijving op u of uw kind van toepassing?

Hiernaast staan de antwoordopties waaruit u kunt kiezen. Probeert u geen vragen over te 
slaan. Kruis bij iedere stelling het antwoord aan dat het beste bij u past. 

1 Mijn kind en ik hebben plezier met elkaar 

2  Als ik afscheid moet nemen van mijn kind, dan is mijn kind daar onverschillig over  

3  Mijn kind wil alles zelf bepalen en vindt het verschrikkelijk als ik zeg wat hij/zij moet doen

4 Mijn kind en ik knuffelen graag met elkaar

5 Ik voel me hulpeloos als ouder

6 Als mijn kind iets leuks heeft meegemaakt, dan deelt mijn kind dat met mij

7 Mijn kind vraagt zo veel van mij, dat ik het moeilijk vind om van mijn kind te genieten

8 Ik voel me soms zo uitgeput, dat ik niks voor mijn kind kan betekenen

9 Als er iets naars gebeurt met mijn kind, dan laat mijn kind daar weinig van merken

10 Ik heb het gevoel dat ik het nooit goed kan doen bij mijn kind

11 Mijn kind heeft overal mijn hulp bij nodig

12 Ik begrijp direct wat mijn kind nodig heeft van mij

13 Mijn kind heeft geen respect voor mijn grenzen

14 Als mijn kind iets doet wat ik onprettig vind, vind ik het moeilijk om daar iets van te zeggen

15 Ik vind het moeilijk om mijn kind te vertrouwen

16 Mijn kind draait zich weg als ik hem/haar knuffel 

17 Als mijn kind en ik elkaar aan het eind van de dag weer zien, reageert mijn kind afstandelijk

18 Ik vind het moeilijk om te zien of mijn kind iets leuk vindt

19 Ik heb het gevoel dat mijn kind de baas is over mij

20 De stemming van mijn kind kan opeens omslaan als wij samen zijn

21 Als ik in de buurt ben, probeert mijn kind nieuwe dingen

22 Ik vind het beter om mijn kind niet te troosten en te knuffelen als hij verdriet heeft
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23 Mijn kind zorgt graag voor zichzelf en heeft mij niet nodig 

24 Als ik de kamer binnenkom, geeft mijn kind geen reactie

25 Mijn kind probeert mij opzettelijk te irriteren

26 Mijn kind vraagt weinig hulp aan mij

27 Als mijn kind iets eng vindt, dan kan ik hem/haar geruststellen

28 Mijn kind vindt het moeilijk om dingen zonder mij te doen

29 Ik probeer mijn kind te troosten, maar het duurt erg lang voordat mijn kind gekalmeerd is

30 Mijn kind raakt volledig in paniek, ook al is er weinig aan de hand

31 Ik voel aan wat er in mijn kind om gaat

32 Mijn kind gedraagt zich onvoorspelbaar als wij samen zijn

33 Mijn kind laat duidelijk aan mij zien hoe hij/zij zich voelt

34 Mijn kind weigert naar mij te luisteren

35 Ik kan mijn kind gemakkelijk troosten

36 Mijn kind kan niet zonder mij spelen

37  Als mijn kind minder angstig was, dan zou ik meer samen met mijn partner of vrienden 
doen, bijvoorbeeld uit eten of naar de fi lm

38 Mijn kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft van mij

39 Mijn kind wil meer van mij dan ik kan bieden

40 Zelfs als mijn kind zich hard stoot, speelt mijn kind gewoon door

41 Mijn kind vraagt om hulp, maar is ontevreden over wat ik bied

42  Als mijn kind zelf aan het spelen is, komt mijn kind af en toe bij mij terug om wat te vragen 
of te laten zien

43 Mijn kind vraagt mij om hulp als dat nodig is en laat zich door mij helpen

44 Af en toe krijg ik geen contact met mijn kind. Mijn kind staart dan voor zich uit

45 Mijn kind claimt mij

46 Ik ben gelukkig als ik samen met mijn kind ben

47 Ik raak overspoeld door heftige gevoelens als ik met mijn kind ben

48 Mijn kind rent op nieuwe dingen af, zonder even bij mij te checken 

H
elem

aal van toepassing

Redelijk van toepassing

Som
s w

el, som
s niet van toepassing

N
auw

elijks van toepassing

H
elem

aal niet van toepassing


