Diagnostisch instrument

Child Abuse Risk Evaluation (CARE-NL)
Algemene gegevens vragenlijst
Oorspronkelijke versie
Huidige versie
Doel
Gebruik
Doelgroep
Afname en scoring

Agar & Fraser (jaartal onbekend)
De Ruiter & De Jong (2005)
Inschatten van het risico op kindermishandeling
Trauma en kindermishandeling
0-18 jaar
Hoe: In te vullen door verschillende beroepsgroepen die in hun
functie een risico van kindermishandeling beoordelen.
Diagnostische scholing dient te hebben plaats gevonden.
Tijdsduur: Niet gespecificeerd

Inhoud van de vragenlijst
Beschrijving

Materiaal: Handleiding, codeerbladen
Schalen: Per items wordt aangegeven of er sprake is van een kritieke
factor, waardoor bepaalde items zwaarder kunnen wegen.
Verder worden er zes aspecten van risicoscenario’s
beschreven, te weten: aard, kans, snelheid, frequentie/duur,
lichamelijk ernst en emotionele ernst. Tot slot volgt een
algemeen oordeel over het risico van kindermishandeling.
De lijst bestaat uit 18 items verdeeld over vier subschalen:
Ouderlijke factoren, Ouder-kind factoren, Kindfactoren en
Gezinsfactoren. Ook is er een risicofactor (nummer 18) die
alleen van toepassing is in gevallen van (een vermoeden van)
seksueel kindermisbruik.
Interpretatie: Items worden gescoord op een driepuntsschaal. 'Ja' betekent
een duidelijke aanwezigheid van de risicofactor, '?' betekent
een mogelijk of gedeeltelijke aanwezig van de risicofactor en
'Nee' betekent niet aanwezig. Het eindoordeel wordt ook
aangegeven op een driepuntsschaal: hoog-matig-laag. De
CARE-NL is niet genormeerd.

Betrouwbaarheid en
validiteit

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

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES)

Wetenschappelijke
onderbouwing
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