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De Attachment Relationship Inventory – Caregiver perception 2-5 jaar (ARI-CP) geeft een beeld van hoe 
opvoeders de gehechtheidsrelatie met hun kind ervaren. 
 
De ARI-CP wordt gebruikt ter ondersteuning van screening en diagnostiek van gehechtheidsproblemen. 
Daarnaast kan het instrument gebruikt worden voor het monitoren van veranderingen in 
gehechtheidsproblematiek tijdens een behandeling. 
 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 
De ARI-CP 2-5 bestaat uit 48 uitspraken over de opvoeder-kindrelatie. Een voorbeeld is “Ik 
kan mijn kind gemakkelijk troosten”. De opvoeder kan antwoord geven aan de hand van een 
vijfpuntsschaal van 1 “helemaal niet van toepassing” tot 5 “helemaal wel van toepassing”. 
 

Afnameduur 
15 minuten. 
 

Informanten 
Opvoeders van kinderen van twee t/m vijf jaar. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De ARI-CP 2-5 bestaat uit vier schalen 

Schalen 
1. Veilige gehechtheid  
2. Vermijdende gehechtheid  
3. Ambivalente gehechtheid  
4. Gedesorganiseerde gehechtheid  

 
Scores op de vier schalen worden op basis van T-scores van een normgroep geïnterpreteerd 
als laag, benedengemiddeld, gemiddeld, bovengemiddeld of hoog. Met een afkappunt wordt 
weergegeven of er een indicatie is voor vervolgdiagnostiek.  

 

 

Psychometrische gegevens 
 

 

De ARI-CP 2-5 is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. 
 
Wel is onderzoek uitgevoerd (Spruit et al., 2019) onder 446 opvoeders. Hieruit blijkt dat de 
betrouwbaarheid, interne structuur, convergente validiteit en concurrente validiteit van de 
ARI-CP 2-5 voldoende is.   

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De ARI-CP 2-5 is ontwikkeld door Basic Trust in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam. De ARI-CP 2-5 kan worden besteld via www.basictrust.com. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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