Diagnostisch instrument

Child Abuse Potential Inventory (CAPI)
Algemene gegevens vragenlijst
Oorspronkelijke versie
Huidige versie
Doel
Gebruik
Doelgroep
Afname en scoring

Milner (1986)
Grietens et al. (1999)
Het voorspellen van de kans op fysieke kindermishandeling binnen gezinnen.
Trauma en kindermishandeling
Bij kinderen van 0-18 jaar waarbij al opvoedingsproblemen zijn vastgesteld.
Hoe: Ouders vullen de vragenlijst in. Scoring en interpretatie dient
te geschieden door een diagnostisch getrainde professional.
Tijdsduur: 10-20 minuten

Inhoud van de vragenlijst
Beschrijving

Materiaal: Een Amerikaanse handleiding en een Nederlandse
vragenlijst. Er is ook een verkorte versie van de CAPI
ontwikkeld: de CAP, die bestaat uit 70 items.
Schalen: De CAPI bestaat uit 10 schalen en 160 items. Hiervan
behoren 77 items tot de belangrijkste schaal namelijk de
mishandelingsschaal. Deze schaal gaat over persoons- en
interactiekarakteristieken van de ouders. De
mishandelingsschaal is onderverdeeld in zes met elkaar
gecorreleerde factoren of subschalen. Drie daarvan
beschrijven psychologische moeilijkheden (stress, rigiditeit
en ongelukkig zijn). De overige drie beschrijven problemen in
de interactie zoals die ervaren worden door de ouder
(problemen met kind en zelf, problemen met familie en
problemen met anderen). Naast de mishandelingsschaal zijn
er drie validiteitsschalen: de 'lie scale', 'random-response
scale' en de 'inconsistency scale'. De validiteitsschalen
moeten aangeven of de uitkomsten van de
mishandelingsschaal bruikbaar zijn.
Interpretatie: Items worden gescoord op een tweepuntsschaal: mee eens
of niet mee eens. Deze scores worden omgezet in een 0/1
score of in een gewogen score. Een hoge score is een
indicatie van een risico op kindermishandeling. De items
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kunnen manueel of via een computerprogramma worden
gescoord.

Betrouwbaarheid en
validiteit
Wetenschappelijke
onderbouwing

Uitgever

Betrouwbaarheid: niet bekend
Begripsvaliditeit: niet bekend
Criteriumvaliditeit: niet bekend
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