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SAVRY: Structured Assessment of Violence Risk in Youth  
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De Structured Assessment of Violence risk in Youth (SAVRY) is een risicotaxatie-instrument dat het geweldsrisico bij 

adolescenten van 12 tot 18 jaar bepaalt. De SAVRY werkt volgens het gestructureerde klinische oordeel.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SAVRY bestaat uit 24 risicofactoren en 6 protectieve factoren. De professional geeft bij 
elke risicofactor de mate van risico aan (laag/midden/hoog) en bij elke protectieve factor 
of deze aan- of afwezig is (of onbekend). Ook kan bij alle factoren worden aangegeven of 
het een kritische factor is. Een voorbeelditem is: “Jonge leeftijd bij eerste uiting van 
gewelddadig gedrag”.  
 

Afnameduur  
Ongeveer 20 minuten  
 

Informanten  

Hulpverleners 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Nadat de hulpverlener alle items heeft gescoord, word dit overzichtelijk weergegeven. Op 
basis van de ingevulde antwoorden op de afzonderlijke factoren geeft de professional zelf 
een afgewogen eindoordeel over het geweldsrisico van de jongere. 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Uit internationaal en nationaal onderzoek blijkt dat de SAVRY voldoende betrouwbaar is 
(inter-beoordelaarsbetrouwbaarheden tussen .72 en .97) en een redelijke tot goede 
voorspellende waarde heeft voor de herhaling van geweld door een jongere (zie literatuur 
hieronder).  

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De SAVRY wordt uitgegeven door Intermetzo. 
 
  Meer informatie, zie: 

http://180.nl/producten-en-diensten/savry  
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 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 

 Wel dient een training in het gebruik van de SAVRY gevolgd zijn om de lijst te kunnen 

gebruiken.  
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