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Met de RISQ-SV wordt een risico-inschatting gemaakt; de lijst is ontwikkeld om in de behoefte van zowel ouders als
professionals te voorzien. Het helpt bij het screenen op mogelijke risico’s voor een jongere en zijn of haar gezin,
waardoor er zicht komt op de benodigde hulpverlening. Daarmee kan deze vragenlijst helpen bij de onderbouwing
van matched care in plaats van stepped care.
De RISQ-SV is een hulpmiddel voor bijvoorbeeld wijkteams en gemeentelijke consulenten die een inschatting
moeten maken of het nog mogelijk is een gezin zélf te helpen, ofwel een doorverwijzing naar de specialistische
hulpverlening nodig is.

De vragenlijst
Vragen
De lijst bestaat uit 65 verschillende vragen die zowel de kenmerken van gezin en omgeving,
als de kenmerken van de jeugdige in kaart brengen. Een voorbeeldvraag is “Het gezin heeft
voldoende middelen om rond te komen”. De vragen kunnen beantwoord worden op een
schaal van 1 (Helemaal niet waar) t/m 10 (Helemaal waar) of op een 5-puntsschaal
variërend in antwoordcategorie (passend bij de vraagstelling).

Afnameduur
15-30 minuten

Informanten
Professional

Schalen, scoring en normering
Als uitkomst wordt een rapport gegenereerd waarin de eerste hulpvraag van de jongere en
het gezin op zorgvuldige en onderbouwde wijze wordt weergegeven. De hoofdgebieden zijn:
1. Kenmerken van het gezin
2. Kenmerken van de jeugdige
Hierbij worden de kenmerken samengevat onder de kopjes:
1. Geen reden tot zorg
2. Aandacht
3. Reden tot zorg
4. Zeer zorgelijk

Psychometrische gegevens
Validatieonderzoek is afgerond en publicatie hiervan is in voorbereiding (Gradussen et al,
2021).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De RISQ-SV is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Inside Out’ en
VIGO.
Meer informatie is te vinden op https://werkplaatsenjeugd.nl/triage-instrument-risq-sv-meteenhet-juiste-doen-beter-en-goedkoper/.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een rapportage weergegeven met
de hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
➔ Wel is eerst contact met de auteurs vereist, zij kunnen u meer vertellen over de
voorwaarden voor het gebruik van de lijst.
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