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PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING
WAT IS NODIG VOOR WIE?

1. Keuze inzet interventies: ARIJ-Needs pilotonderzoek 

2. Netwerkanalyses: samenhang tussen behoeftefactoren

• Moet er direct worden ingegrepen?

• Is interventie nodig om herhaling te voorkomen?

• Welke interventie sluit aan bij instandhoudende risicofactoren?

Aanleiding ontwikkeling ARIJ-Needs

• Vraag vanuit JBRA naar inzicht in passende interventies bij combinaties van 
risicofactoren.

ARIJ-NEEDS PILOT ARIJ-NEEDS PILOT

Onderzoeksvragen
1. Hoe verloopt het klinische besluitvormingsproces over in te zetten zorg in de 

jeugdbescherming?

2. In hoeverre is de ARIJ-Needs volgens hulpverleners ondersteunend bij het 
besluitvormingsproces over passende zorg?

Methode

 15 participanten (o.a., crisisinterventieteam, Levvel, Bureau Jeugdzorg Limburg)

 Interviews en ARIJ-Needs gebruik

Casus

Klinische behoeftetaxatie
Interventiekeuze A

Behoeftetaxatie met ARIJ-Needs
Interventiekeuze B

Verschil?

ARIJ-NEEDS PILOT

Verschil?Verschil?

Evaluatie

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Hoe verloopt de 

besluitvorming?

ARIJ-NEEDS PILOT

Knelpunten in het vinden van passende zorg

•Onbekendheid interventieaanbod

• Wachtlijsten 

•Financiering

“Je kiest toch snel voor iets wat je 
kent, in plaats van wat eventueel 

het meest passend zou zijn.”

“Bij het loket is de 
gemiddelde wachttijd zo’n zes 
weken en de doorverwijzing 
duurt vervolgens maanden.” 

“Of een gemeente hulp wel of niet 
heeft ingekocht is vaak zo leidend 
dat je ook niet altijd het juiste 
aanbod kan geven.”
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file://home.uva.nl/ABIJLSM/ARIJ/ARIJ-Needs Versie 1.0 (Ongelicentieerd).accdb
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ARIJ-NEEDS PILOT

Resultaten gebruik ARIJ-Needs

• Zorgvuldigheid: Participanten signaleerden significant 
meer zorgbehoeften dan tijdens de klinische 
behoeftetaxatie.

• Goede betrouwbaarheid: de overeenstemming tussen 
hulpverleners over aanwezige behoeftefactoren bleek 
twee keer zo groot vergeleken met de klinische 
behoeftetaxatie. 
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ARIJ-NEEDS PILOT

Evaluatie

• Verbreding van horizon

Aanknopingspunten vervolgonderzoek

• Inschatting van prioriteit bij complexe problematiek
• De betrouwbaarheid/overeenstemming tussen hulpverleners over 

factoren met prioriteit voor behandeling bleek niet sterk. 

“De tool geeft inzicht in wat er 
mogelijk is, naast de interventies die 

we gebruikelijk inzetten.” 

“Door het gebruik van dit instrument kunnen 
we bij gemeenten aangeven: dit programma 

zou passend zijn, maar het wordt nog niet 
aangeboden.”

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING
WAT IS NODIG VOOR WIE?

1. ARIJ-Needs behoeftetaxatie pilotonderzoek 

2. Netwerkanalyses: samenhang tussen behoeftefactoren

NETWERKANALYSES: SAMENHANG TUSSEN FACTOREN

• Bij complexe (gezins)problematiek zijn er vele risico- en 
behoeftenfactoren die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. 

• Met netwerkanalyses kan de (causale) interactie tussen deze factoren 
worden onderzocht.

Gezinsproblematiek

Ouderfactoren Kindfactoren Gezinsfactoren

Categorische/dimensionale benadering

Ouderfactoren

GezinsfactorenKindfactoren

Gezinsproblematiek

Netwerkbenadering

NETWERKANALYSES: SAMENHANG TUSSEN FACTOREN

Samenhang tussen risico- en behoeftefactoren 

• 453 volwassen huiselijk geweldplegers 

• Verschillen tussen groepen: Wat is het verschil tussen risico- en 
behoeftefactoren bij mannelijke- en vrouwelijke geweldplegers? 

• Samenhang tussen factoren: Welke factoren zijn het sterkst gerelateerd aan 
andere factoren en bieden aanknopingspunten voor behandeling (prioriteit)? 

NETWERKANALYSES: SAMENHANG TUSSEN FACTOREN

Mannen Vrouwen

Factoren
1. Opleiding/Werk
2. Financiën
3. Woonomgeving
4. Familie/Partner
5. Sociale omgeving
6. Vrijetijdsbesteding
7. Middelenmisbruik
8. Emotioneel/Persoonlijk
9. Criminele attitudes
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NETWERKANALYSES: SAMENHANG TUSSEN FACTOREN

Criminele attitudes

Emotioneel/Persoonlijk

Middelenmisbruik

Vrijetijdsbesteding

Sociale omgeving

Familie/Partner

Woonomgeving

Financiën

Opleiding/Werk

Standardized strength centrality coefficients (z-Scores) 

CONCLUSIE

• Gestructureerde instrumenten ondersteunen
hulpverleners bij de inschatting wat er nodig is 
voor wie. 

• Onderzoek met klinische data is belangrijk
voor het vergroten van inzicht in prioriteit van 
behandeling van risico- en behoeftefactoren.

13 14


