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Jeugdbescherming
• Ieder kind veilig
• Intensief Systeemgericht Casemanagement
• Functional Family Parole Services
• Risicotaxatie
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Risicotaxatie
• Essentieel bij in kaart brengen kindveiligheid
• Ondersteunt in te nemen beslissingen
• Geeft richting aan hulpverleningsplan
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Casus
Alyssa is een meisje van 12 jaar dat met haar broertje van 9 en
zusje van 1 bij haar moeder woont. Met haar vader heeft ze een
vaste omgangsregeling en dit verloopt goed. Ouders
onderhouden positief contact over de opvoeding. Alyssa is
getuige geweest van huiselijk geweld tussen haar moeder en
partner. Moeder woont niet meer samen met haar partner en
heeft nu alle aandacht voor de kinderen, hoewel ze ook met
psychiatrische problematiek kampt. Alyssa zit in groep 8 en doet
het heel goed op school. Ze heeft al Havo/Vwo advies en is zeer
leergierig. Ze gaat graag naar de bieb om daar meer over
aardrijkskunde en geschiedenis te lezen. Alyssa turnt in haar
vrije tijd en speelt graag met vriendinnetjes op straat of thuis. Ze
heeft een goede band met haar oma.

Wat is het risico op terugval? Hoog, Midden of Laag?
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ARIJ
Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming
C. van der Put, M. Assink en G. Stams, 2015

Ontwikkeld mét de praktijk in samenwerking tussen de
Universiteit van Amsterdam & Jeugdbescherming Regio
Amsterdam
•

Universiteit van Amsterdam: van der Put, Assink en Stams

•

Jeugdbescherming: Forrer, Busschers en Dinkgreve
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Actuarieel versus klinisch
Actuarieel:
• Vaststaande weging van factoren
Klinisch:
• Professional bepaalt weging
• Actuariële instrumenten presteren beter blijkt uit
meer dan 100 studies
• Sommige klinische instrumenten doen het niet
beter dan random inschatting (LIRIK: AUC = 0,53)
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Samenhang factoren en terugval
Groot aantal factoren hangt niet samen met terugval,
waaronder:
• Kindfactoren
• Beschermende factoren

Alleen factoren met een significante samenhang met
terugval zijn meegenomen in de beslisboom

ARIJ |april 2016

Uitkomsten ARIJ
Directe veiligheid:
- Kind direct veilig stellen
- Veiligheid nader in kaart brengen
- Geen zorgen acute veiligheid

Kans op toekomstige onveiligheid:
- Hoog, Midden, Laag
Mate waarin dit te beïnvloeden is:
- Hoog, Midden, Laag
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Doorontwikkeling
• Instrument blijvend verbeteren door meting
voorspellers
• Instrument uitbreiden met behoeftetaxatie
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Terug naar de casus
•

Alyssa is een meisje van 12 jaar dat met haar broertje van 9 en zusje van 1 bij haar

moeder woont. Met haar vader heeft ze een vaste omgangsregeling en dit verloopt goed.
Ouders onderhouden positief contact over de opvoeding. Alyssa is getuige geweest van

huiselijk geweld tussen haar moeder en partner. Moeder woont niet meer samen met
haar partner en heeft nu alle aandacht voor de kinderen, hoewel ze ook met

psychiatrische problematiek kampt. Alyssa zit in groep 8 en doet het heel goed op
school. Ze heeft al Havo/Vwo advies en is zeer leergierig. Ze gaat graag naar de bieb om

daar meer over aardrijkskunde en geschiedenis te lezen. Alyssa turnt in haar vrije tijd en
speelt graag met vriendinnetjes op straat of thuis. Ze heeft een goede band met haar

oma.

• Komt het risico overeen?
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Gebruik in de praktijk
• Veiligheidstaxatie
• Risicotaxatie
• Mate van beïnvloeding
• Toelichting in het instrument??
• Invullen meerdere momenten in ieder gezin
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Werkt het?
• Veiligheidstaxatie geeft richting in het handelen
• Risicotaxatie ondersteunt in te nemen beslissingen
• Risicotaxatie geeft richting aan de doelen en
middelen
Maar ook:

• Verkleint handelingsverlegenheid
• Evaluatief
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Ervaringen
• Geen eigen conclusies meer
• Kort en helder instrument
• Toelichting direct zichtbaar
• Confronterend
• Geeft duidelijkheid

• Richtinggevend voor het handelen op veiligheid
• Ondersteunend in de besluitvorming
• Toepasbaar bij gespreksvoering met gezinnen
ARIJ |april 2016

Vragen en discussie

YouTube filmpje over ARIJ (10 minuten): http://tinyurl.com/hrwfsoe
Eindrapport over ARIJ: http://dare.uva.nl/document/2/161304
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Veiligheidstaxatie
Items veiligheidstaxatie
Er is sprake van (acute dreiging van) ernstig fysiek geweld
Er is sprake van (acute dreiging van) seksueel misbruik binnen het gezin of door derden
Er is sprake van (acute dreiging van) ernstige verwaarlozing waardoor de fysieke veiligheid acuut in het geding is
Er is dreiging van ontvoering en/of eergerelateerd geweld
Er is sprake van weigering van noodzakelijke en acute medische of psychische zorg
Er is sprake van ernstige zelfbeschadiging, suïcidedreiging en/of acute psychose
Er is sprake van huiselijk geweld bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die zichzelf niet in veiligheid kunnen stellen
Er is geen opvoeder die voldoende beschikbaar is

Van der Put, Assink en Stams 2015
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Risicotaxatie
Zijn er feiten/concrete aanwijzingen die wijzen op recent
Lichamelijk of psychisch geweld
Seksueel misbruik
Psychisch geweld
Verwaarlozing
Huiselijk geweld
Zorgen over opvoeding en verzorging
Bescherming en veiligheid
Basale verzorging
Regels en grenzen
Stabiliteit
Risicofactoren
Opvoeder(s) eerder een kind mishandeld of verwaarloosd
Psychiatrische problematiek bij opvoeder(s)
Verslavingsproblematiek bij opvoeder(s)
Verstandelijke beperking bij opvoeder(s)
Opvoeder(s) fysiek afwezig
Opvoeder(s) emotioneel afwezig
Opvoeder(s) zelf slachtoffer van kindermishandeling
Opvoeder(s) eerder geweld gebruikt tegen personen
Problematische partnerrelatie
Jong kind (< 5 jaar)
Sociaal isolement, sociaal conflict
Veel conflicten
Huiselijk geweld
Materiële/financiële problemen (werkloosheid, huisvesting)

Van der Put, Assink en Stams 2015
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Experimentele items
Aanvullende items
Dominante opvoeder(s) (streng of oneerlijk zijn en/of te controlerend opvoedgedrag)
Opvoeder(s) reguleren eigen boosheid onvoldoende
Opvoeder(s) beschouwen gesignaleerde opvoedproblemen als minder ernstig dan de hulpverlener
Opvoeder(s) zijn onvoldoende bereid en/of in staat tot verandering van hun (opvoed-)gedrag
Opvoeder(s) ervaren kind als het probleem
Opvoeder(s) ervaren stress in het gezin (b.v. financiële problemen, werkloosheid, scheiding, verhuizing)

Politiecontacten van opvoeder(s) (b.v. politieregistraties huiselijk geweld, verdacht zijn van een delict)

Van der Put, Assink en Stams 2015
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