ATTACHMENT RELATIONSHIP INVENTORY
– CAREGIVER PERCEPTION 2 – 5 YEARS
(ARI-CP 2-5)

De ARI-CP 2-5 geeft een beeld van hoe opvoeders de gehechtheidsrelatie met hun kind ervaren. De ARI-CP 2-5
presenteert een profiel van de mate waarin de opvoeders zichzelf en/of hun kind herkennen in uitspraken over
kenmerken van veilige, vermijdende, ambivalente en gedesorganiseerde gehechtheidsrelaties.

GEBRUIK

SCORING EN NORMERING

De ARI-CP 2-5 kan worden gebruikt ter ondersteuning van de screening en diagnostiek van
gehechtheidsproblemen. Het instrument geeft
een indicatie van de mate waarin de opvoeders
problemen in de gehechtheidsrelatie met hun
kind ervaart. Daarnaast kan de ARI-CP gebruikt
worden als instrument voor het monitoren van
veranderingen in gehechtheidsproblematiek tijdens een behandeling. Ten slotte kan de ARI-CP
gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek.

Scores op de vier schalen kunnen op basis
van T-scores van een normgroep uit de algemene populatie worden geïnterpreteerd als
een lage, benedengemiddelde, gemiddelde,
bovengemiddelde of hoge score. Daarnaast
geeft de ARI-CP 2-5 een indicatie of vervolgdiagnostiek naar gehechtheidsproblematiek is
aan te raden.

DE VRAGENLIJST
De ARI-CP 2-5 bevat 48 uitspraken over de
opvoeder-kindrelatie. Voorbeelden zijn: “Ik kan
mijn kind gemakkelijk troosten”, “Mijn kind
claimt mij” en “Ik heb het gevoel dat mijn kind
de baas is over mij”. De opvoeder maakt een
keuze op een vijfpuntsschaal (helemaal niet
van toepassing - helemaal wel van toepassing)
in hoeverre de uitspraak van toepassing is op
de relatie met hun kind.

SCHALEN
1.
2.
3.
4.

Veilige gehechtheid
Vermijdende gehechtheid
Ambivalente gehechtheid
Gedesorganiseerde gehechtheid

AFNAMEDUUR
15 minuten

PSYCHOMETRISCHE KENMERKEN
De psychometrische kwaliteit van de ARI-CP
2-5 is onderzocht door middel van een vragenlijstonderzoek bij N=446 opvoeders. Bij
een deelsteekproef van N=83 opvoeders zijn
vervolgens observaties in de thuissituatie gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat de betrouwbaarheid, interne structuur, convergente validiteit en concurrente validiteit van de ARI-CP
2-5 voldoende is.
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INFORMANTEN
Opvoeders van kinderen van
twee t/m vijf jaar

