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LIRIK: Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid 
© 2014, NJi (Nederlands Jeugd instituut) 
 

De LIRIK is een hulpmiddel voor hulpverleners of behandelaren bij het onderkennen van een vermoeden van 

kindermishandeling of bij een eerste inschatting van het risico op kindermishandeling. De LIRIK is gericht op 

gestructureerde oordeelsvorming. 

 

De LIRIK wordt met name gebruikt in de jeugdzorg en de lvb-sector. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De LIRIK is een checklist die de hulpverlener in kan vullen op basis van informatie die hij/zij 
verzameld heeft in gesprekken met het kind, de ouder of derden. Niet alle items hoeven 
ingevuld te worden. De LIRIK bestaat uit twee delen. 

1. Een checklist over de huidige veiligheidssituatie van het kind. 
2. Een checklist over de mogelijke risico’s voor de veiligheid van het kind in de nabije 

toekomst. Hier worden ook beschermende factoren in kaart gebracht. 
  

Afnameduur  
15-20 minuten  
 

Informanten  

Hulpverleners van kinderen en jongeren van alle leeftijden. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Het resultaat van de LIRIK is het oordeel van de hulpverlener. Er worden dus geen 
schaalscores berekend. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De kwaliteit van de LIRIK is nog niet onderzocht. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De LIRIK wordt uitgegeven door het NJi. U kunt de LIRIK gratis downloaden van 
www.nji.nl/lirik. 
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BergOp 
 

 

Van de LIRIK worden geen scores berekend. Het gaat om het oordeel van de professional. 
 
 Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname 

en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.  
 

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met het NJi, afrekenen verloopt via Praktikon. 
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