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Appendix bij: 

 

Risico op kindermishandeling verlagen met ARIJ-Needs. ‘What works-principes’ in de jeugdzorg: 

een nieuw instrument 

Van der Put, Assink, Gubbels, Van Lent en Stams (2018) 

Gepubliceerd in: Kind en Adolescent Praktijk, 3, 16-24. 

 

Deze appendix omvat twee schermafdrukken van de computerapplicatie waarmee ARIJ-Needs digitaal 

kan worden afgenomen. De applicatie is ontwikkeld in Microsoft Access (32 bits).  

Deze schermafdrukken ondersteunen de tekst in de resultatensectie van het artikel (blz. 22 en 23). 

 

Een eerste versie van ARIJ-Needs is inmiddels ontwikkeld. De werkzaamheid en bruikbaarheid van 

ARIJ-Needs zullen onderzocht worden door het Consortium Vroeg Preventieve Interventies dat 

gefinancierd wordt door ZonMw en waarvan dr. Claudia van der Put projectleider en penvoerder is. 

 

 

Contact: 

dr. Claudia van der Put (c.e.vanderput@uva.nl) 

dr. Mark Assink (m.assink@uva.nl) 
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Schermafdruk 1 

 

Schermafdruk van ARIJ-Needs waarin linksboven het tabblad “Gezinsfactoren” is geopend. In het linkerveld zijn de gezinsfactoren zichtbaar die een deel van de 

items vormen van ARIJ-Needs (zie ook Tabel 2 op blz. 23 van het artikel). Nadat álle zorgbehoeften in kaart zijn gebracht en op de knop ZOEK 

INTERVENTIES/PROFIELEN is gedrukt, worden in het rechterveld interventies gepresenteerd die passen bij de selectie van één of meerdere risicofactoren. Na 

openen van het tabblad “Profielen” (rechtsboven) is zichtbaar welke van 11 ondersteuningsprofielen – die gebruikt worden in de regio Amsterdam-Amstelland en 

Zaanstreek-Waterland – passen bij de selectie van risicofactoren. Van elke risicofactor en van elke interventie in de database kan een toelichting worden 

opgevraagd (respectievelijk met de knop TOELICHTING RISICOFACTOREN en TOELICHTING INTERVENTIE). De geselecteerde risicofactoren en de 

interventies die daarop aangrijpen kunnen opgeslagen worden in een rapport in PDF-formaat (knop OPSLAAN).
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Schermafdruk 2 

 

Schermafdruk van ARIJ-Needs met in het rechterveld de interventies die aangrijpen op de volgende geselecteerde risicofactoren: “er zijn ruzies in het gezin”, 

“huiselijk geweld”, “ouders zijn emotioneel niet beschikbaar”, en “ouder met agressieproblemen en/of problemen met regulatie van boosheid”. Omdat linksboven 

het tabblad “Ouderfactoren” is geopend, is alleen deze laatste factor zichtbaar in de lijst van (oudergerelateerde) risicofactoren. Zie Box 1 op blz. 22 van het artikel 

voor de bijbehorende casus, en de tekst op blz. 22 en 23 voor een uitwerking daarvan. 


