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[A] 
 
Soms gebeuren er dingen met mensen die uitzonderlijk of heel erg beangstigend, verschrikkelijk of 
traumatisch zijn. Bijvoorbeeld: een ernstig ongeval of brand, lichamelijke of seksuele mishandeling 
of misbruik, een aardbeving of overstroming, oorlog, zien hoe iemand doodgaat of zwaar gewond 
raakt, of iemand die je nabij is verliezen door moord of zelfmoord.  
 
Heeft u ooit een soortgelijke gebeurtenis meegemaakt?           JA / NEE 
 
 
[B] 
 
Heeft u in de afgelopen maand: 
 JA / NEE 
Nachtmerries gehad over de gebeurtenis(sen), of aan de gebeurtenis(sen) gedacht 
terwijl u dat niet wilde?  

 

Hard geprobeerd om niet te denken aan de gebeurtenis(sen), of erg uw best gedaan 
om situaties te vermijden die u aan de gebeurtenis(sen) doen denken?  

 

Het gevoel gehad dat u voortdurend op uw hoede, waakzaam of schrikachtig was?  
 

 

Zich verdoofd gevoeld, of afstand gevoeld tot mensen, activiteiten of uw omgeving?  
 

 

Zich schuldig gevoeld of niet kunnen ophouden met uzelf of anderen de schuld te 
geven voor de gebeurtenis(sen) of de gevolgen daarvan?  
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Instructie 
Wanneer in de vragenlijst wordt gerefereerd aan ‘de gebeurtenis(sen)’ dan gaat dat in dit geval 
over de bevalling. Neem dan ook in gedachten de bevalling als geheel, een deel of delen van de 
bevalling, of de bevalling en de periode daar omheen – afhankelijk van wat als (meest) stressvolle 
gebeurtenis wordt gezien.  
 
Beoordeling 
Indien [A] met ‘ja’ wordt beantwoord én  
onder [B] worden 3 of meer vragen met ‘ja’ beantwoord:  
dan is PTSS waarschijnlijk en is nadere diagnostiek geadviseerd. 
 
Interpretatie 

 Als je deze vragenlijst als zorgverlener aan een patiënt/cliënt hebt gegeven: bespreek de 
uitslag en de mogelijkheid van verwijzing naar de huisarts of een psycholoog. 

 Als je dit als zwangere/ouder invult n.a.v. de bevalling die je zelf mee hebt gemaakt: 
overweeg om deze vragenlijst en je klachten met de huisarts te bespreken 
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