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De ARIJ is een risicotaxatieinstrument voor hulpverleners en behandelaren waarmee de acute veiligheid van
kinderen en jongeren en het risico op onveiligheid in de toekomst ingeschat kan worden.
Dit risicotaxatieinstrument is ontwikkeld op basis van de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) en
maakt onderscheid tussen risico- en behoefte taxatie.

De vragenlijst
Vragen
De ARIJ bevat 52 vragen die beantwoord worden op basis van informatie die de
hulpverlener/ behandelaar heeft verkregen uit gesprekken met het kind, de ouders of
derden.
De ARIJ bevat twee onderdelen:
De veiligheidstaxatie
Risicotaxatie van toekomstige onveiligheid en de mate waarin deze te beïnvloeden is.
De veiligheidstaxatie bevat een aantal vragen waarmee wordt bepaald of het kind direct
veilig moet worden gesteld, zoals “ Er is sprake van (acute dreiging van) ernstig fysiek
geweld.”
De risicotaxatie bevat vragen “Er is sprake van psychiatrische problematiek bij de
ouders/verzorgers”.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Hulpverleners van kinderen en jongeren van alle leeftijden.

Schalen, scoring en normering
Aan de hand van beslisregels wordt een uiteindelijke veiligheidsscore, risicoscore en kans op
toekomstige onveiligheid weergegeven.
Er zijn vier mogelijke veiligheidsconclusies:
- Geen zorgen over acute veiligheid
- Kind direct veilig stellen
- Direct de veiligheid nader in kaart brengen
- Kind direct veilig stellen én veiligheid nader in kaart brengen.
Bij de risicoscore en kans op toekomstige onveiligheid wordt weergegeven of deze Laag,
Midden of Hoog is.

Psychometrische gegevens
De ARIJ is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Het JBRA (Jeugdbescherming Regio
Amsterdam) is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de ARIJ
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De ARIJ is in samenwerking tussen Jeugdbescherming en de Universiteit van Amsterdam
ontwikkeld en gebaseerd op de LIRK, die is ontwikkeld door het NJI.
De ARIJ is digitaal beschikbaar als een Excel-applicatie en is vrij opvraagbaar bij de auteurs van
onderstaande literatuurverwijzing.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. In het profiel worden op basis van
beslisregels risicoprofielen weergegeven.
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. Wel is
toestemming van de auteurs nodig voordat u gebruik kunt maken van de ARIJ via BergOp.

© juni 2018, Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

