CFRA: California Family Risk Assessment
© 2006, Jo Hermanns
De California Family Risk Assessment maakt een inschatting van het risico op kindermishandeling of verwaarlozing binnen het gezin in de komende 18 tot 24 maanden.

De vragenlijst
Vragen
De CFRA bestaat uit 20 vragen. De vragen kunnen worden beantwoord met een score van 0,
1, 2, of 3, waarbij de antwoordopties verschillen per vraag. Na invullen van de vragen kan op
het scoreformulier het risiconiveau worden bepaald. Handmatig kan de behandelaar er voor
kiezen het risiconiveau hoger in te schatten, als daar een reden voor is.

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Behandelaar.
Om de CFRA goed te gebruiken en interpreteren wordt aangeraden een training te volgen.

Schalen, scoring en normering
De schalen verwaarlozing en mishandeling worden berekend door per schaal de scores van de
items bij elkaar op te tellen. De score van een cliënt kan worden beoordeeld als laag, matig,
hoog of zeer hoog.
De eventuele handmatige verhoging door de behandelaar wordt hierin meegenomen.

Psychometrische gegevens
De CFRA is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
Nederlands onderzoek naar de CFRA is beperkt. Uit het beschikbare onderzoek is gebleken
dat de predictieve validiteit matig is (AUC=.69) (van der Put, Hermanns & Sondeijker, 2018).
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de Amerikaanse versie
voldoende is, wat betekent dat dezelfde gezinnen grotendeels met hetzelfde risiconiveau
worden gescoord (ten Berge, 2008).

Literatuur en verkrijgbaarheid
De CFRA wordt uitgegeven door Jo Hermanns.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.

➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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