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Trauma interview – Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen III
Instructie. (voor te lezen aan proefpersoon)
“Mensen kunnen getroffen worden door belastende gebeurtenissen. Wij vragen u of u dergelijke
gebeurtenissen heeft meegemaakt. De vragen gaan over uw ervaringen gedurende de periode dat
u kind of tiener was. Hoewel sommige vragen van persoonlijke aard zijn, willen wij u toch
verzoeken alle vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Uw antwoorden zullen strikt
vertrouwelijk worden behandeld.”
Hoe dit formulier in te vullen? (enkel voor proefleider)
Dit interview bestaat uit vier delen, namelijk: 1) seksueel misbruik, 2) lichamelijke
mishandeling, 3) psychologische mishandeling en 4) verwaarlozing.
In elk deel staat een aantal handelingen beschreven waar de proefpersoon mee geconfronteerd
kan zijn. De laatste vraag van elk deel gaat na of de proefpersoon getuige is geweest van een van
de genoemde handelingen.
Als de proefpersoon zelf een handeling heeft meegemaakt, is het de bedoeling dat alle nietgearceerde vakken worden ingevuld, waarbij gebruik gemaakt moet worden van de codering
zoals vermeld op bladzijde 2. Als de proefpersoon getuige is geweest van één van de genoemde
handelingen moet de hele rij worden ingevuld. Van de items waar een sterretje achter staat kan
de proefpersoon geen getuige zijn geweest.
Als er personen genoemd worden die niet in de lijst met codes voorkomen, moet de band die de
proefpersoon met die persoon had ingeschat worden. Bijvoorbeeld een klasgenoot die een goede
band heeft met de proefpersoon wordt gecodeerd als een vriend(in). Een klasgenoot waar de
proefpersoon geen goede band mee had, wordt gecodeerd als een bekende.
Als er meerdere personen genoemd worden als pleger (bijvoorbeeld bij emotioneel misbruik,
item 7) schrijf je wel alle betrokkenen op, maar alleen de dichtst bijstaande wordt gecodeerd.
De vader maakt bijvoorbeeld ruzie met de neef en de oom, dan codeer je alleen voor de vader.
Invulvoorbeeld:
Gebeurtenis 13 Handeling Door wie? Aan wie?
Hoe oud
Eénmalig Indien vaker, Mate van belasting Is de belasting later
(1-12)
(in code) Indien 13 = ja was u toen? of vaker hoelang?
Destijds? (0-4)
veranderd? (0-2)
(in code)
(aanvangs(totale
leeftijd, in
periode, in
code)
code)
2
6
1
1
2
2
0
X
2
6
4
2
0
3
2
X
3
6
4
2
0
3
2

Voorbeeldkader.
Uitleg voorbeeldkader:
1. Handeling 2 is door de pleeg/-stiefvader uitgevoerd. De proefpersoon was tussen de 0 en
6 jaar toen het begon. Het is vaker voorgekomen en de periode heeft 1-3 jaar geduurd.
De mate van belasting was destijds aanzienlijk en is later niet veranderd.
2. De proefpersoon is tevens getuige geweest van de 2e handeling, uitgevoerd door de
pleeg/-stiefvader aan de zus. Op dat moment was de proefpersoon tussen de 6 en 12 jaar
en dit is 1 maal voorgekomen. De mate van belasting was destijds ernstig en is later
veranderd naar ‘meer belastend’.
3. Zie uitleg 2, behalve dat hier de proefpersoon getuige was - en niet zelf slachtoffer - van
een andere handeling, namelijk handeling 3.
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Codeboek
Codes behorende tot personen.
1
2
3
4
5
6
7

moeder
vader
broer(s)
zus(sen)
pleeg-/stiefmoeder
pleeg-/stiefvader
tante

8
9
10
11
12
13
14

oom
grootmoeder
grootvader
nicht
neef
buurman
buurvrouw

15
16
17
18
19
20

Zwager
Schoonzus
Kennis ouders
Hulpverlener
Lera(a)r(es)
Vertrouwensfiguur (bv,
oppas, priester, dominee

21
22
23
24
25

Partner
Vriend(in)
Bekende
Onbekende
Meerdere personen

Hoe oud was u toen?
1. 0-6 jaar
2. 6-12 jaar
3. 12-18 jaar
Was het een éénmalige gebeurtenis of gebeurde het vaker?
0. éénmalig
1. vaker
Duur van de totale periode indien de belastende gebeurtenis vaker heeft plaatsgevonden.
Hoe lang heeft de totale periode geduurd?
1. korter dan 1 jaar
2. 1-3 jaar
3. 4-6 jaar
4. 7-9 jaar
5. 10 jaar of langer
(Als de proefpersoon niet precies weet hoe lang, proberen ongeveer de duur te achterhalen. Anders gemiddelde van
de rest van de groep nemen.)

Mate van belasting. (alle opties opnoemen!)
In welke mate voelde u zich destijds belast
0. niet
1. een beetje
2. aanzienlijk
3. ernstig
4. zeer ernstig
Mate van belasting later.
Is de mate waarin u zich belast voelde later veranderd?
0. nee
1. ja, later minder belastend
2. ja, later meer belastend
Bij seksueel misbruik, handeling 10
0. voorwerpen bestemd voor inbreng (bijvoorbeeld een vibrator)
1. stomp voorwerp, niet bestemd voor inbreng
2. scherp voorwerp, niet bestemd voor inbreng of een ander beschadigend voorwerp

Page 2 of 9

Trauma interview – Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen III
Bent u voor uw 18e jaar ooit tegen uw wil seksueel benaderd?
Ja - Nee
Hebt u voor uw 18e jaar een seksuele relatie gehad met iemand die minimaal 5 jaar ouder was?
Ja – Nee
Indien geen aanwijzigen voor seksueel misbruik, toch vraag 14 stellen (getuige)
Zo ja, om welke handelingen ging het? (invullen in onderstaande tabel a.d.h.v. codes op pag 2)
1. U werd benaderd met een voorstel tot seksuele handelingen
2. U werd betast
3. U had vaginale gemeenschap
4. U had anale gemeenschap
5. U heeft iemand met de hand bevredigd
6. U heeft iemand met de mond bevredigd
7. U werd “bevredigd” (met hand of mond)
8. U werd gedwongen toe te kijken bij seksuele handelingen (*)
9. Er was sprake van sadistische handelingen (bijvoorbeeld SM of met dieren)
10. Er werd gebruik gemaakt van voorwerpen, zijnde………………..(code = .....)
11. Er was sprake van toeschouwers, direct of indirect (bv. door video opnames) (*)
12. U werd gechanteerd over de seksuele handelingen te zwijgen
13. Anders, nl:..................................................................................................................................
14. Was u getuige van één van de bovenstaande handelingen en zo ja dan willen wij graag weten
van welke handeling? Door wie en aan wie werd(en) ze uitgevoerd? (tevens de overige
vragen navragen!)
Gebeurtenis 14 Handeling Door wie? Aan wie?
Hoe oud
Eénmalig Indien vaker, Mate van
(1-13)
(in code)
Indien 14 = ja was u toen?
of vaker hoelang?
belasting
(in code)
(aanvangs(totale periode, destijds (0-4)
leeftijd, in code)
in code)
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Is de belasting later
veranderd? (0-2)
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Hebt u voor uw 18e jaar ooit een van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
1. U werd geslagen
2. U werd geschopt
3. U werd gestompt of kreeg vuistslagen
4. U werd met een stok of een ander voorwerp geslagen
5. Er werd iets naar u gegooid
6. U werd aan uw haren getrokken
7. U werd met een mes of een ander scherp voorwerp bewerkt
8. Iemand bezorgde u brandwonden
9. Uw keel werd dichtgeknepen
10. Uw kleren werden van uw lichaam gescheurd
11. U werd over de grond gesleept
12. U werd vastgebonden of opgesloten
13. U werd bedreigd met een van de zojuist genoemde handelingen
14. Anders, nl:........................................................................................................................
15. Was u getuige van één van de bovenstaande handelingen en zo ja dan willen wij graag
weten van welke handeling? Door wie en aan wie werd(en) ze uitgevoerd? (tevens de
overige vragen navragen!)

Gebeurtenis 15 Handeling Door wie? Aan wie?
Hoe oud
Eénmalig Indien vaker, Mate van
Is de belasting later
(1-14)
(in code)
Indien 15=ja was u toen?
of vaker hoelang?
belasting
veranderd? (0-2)
(in code)
(aanvangs(totale periode, destijds (0-4)
leeftijd, in code)
in code)
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Hebt u voor uw 18e jaar ooit een van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
(het betreft hier emotioneel misbruik, d.i. actief)
1. Iets waarop u gesteld was werd kapot gemaakt
2. U mocht uw gevoelens of verlangens niet uiten, of werd hiervoor gestraft
3. U werd gepest, gekleineerd of uitgescholden
4. U werd bedreigd met woorden
5. U werd onterecht of wreed gestraft (let op: fysieke straffen bij fys. mishandeling coderen)
6. Er werden kwetsende of beledigende dingen gezegd
7. Er was vaak ruzie tussen andere familieleden (*)
8. Er waren in het gezin vaak problemen met de politie (*)
9. U moest uzelf vaak beschermen tegen gezinsleden door u te verstoppen of weg te lopen
10. Anders, nl:...............................................................................................................................
11. Was u getuige van één van de bovenstaande handelingen en zo ja dan willen wij graag
weten van welke handeling? Door wie en aan wie werd(en) ze uitgevoerd? (tevens de
overige vragen navragen!)

Gebeurtenis
11

Handeling Door wie? Aan wie?
(1-10)
(in code) Indien 11=ja
(in code)

Hoe oud
Eénmalig Indien vaker, Mate van
Is de belasting later
was u toen?
of vaker hoelang?
belasting
veranderd? (0-2)
(aanvangs(totale periode, destijds (0-4)
leeftijd, in code)
in code)
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Hebt u voor uw 18e jaar ooit een van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
(het betreft hier emotionele verwaarlozing, d.i. meer passief)
1. U moest zorg dragen voor ouders of andere kinderen in het gezin
2. Uw ouders waren aan alcohol of drugs verslaafd (*)
3. U werd aan uw lot overgelaten (*)
4. U ontving geen warmte of liefde
5. Er waren thuis geen duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden (*)
6. In uw gezin was niemand die het voor u opnam
7. Anders, nl:.........................................................................................................................
8. Was u getuige van één van de bovenstaande handelingen en zo ja dan willen wij graag
weten van welke handeling? Door wie en aan wie werd(en) ze uitgevoerd? (tevens de
overige vragen navragen!)

Gebeurtenis 8 Handeling Door wie? Aan wie?
(1-7)
(in code) Indien 8=ja
(in code)

Hoe oud
Eénmalig Indien vaker, Mate van
Is de belasting later
was u toen?
of vaker hoelang?
belasting
veranderd? (0-2)
(aanvangs(totale periode, destijds (0-4)
leeftijd, in code)
in code)
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Hebt u voor uw 18e jaar ooit een van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
(het betreft hier fysieke verwaarlozing)
1. Uw ouders konden u niet financieel onderhouden.
2. U kreeg niet genoeg of erg ongezond eten, of u moest zelf voor eten zorgen.
3. U werd alleen thuis gelaten zonder vervangend toezicht (toen u jonger dan 12 jaar was)
4. U kon of mocht het huis niet binnen.
5. U moest `s nachts alleen thuisblijven.
6. U werd alleen gelaten in mogelijk gevaarlijke omstandigheden (bvb. alleen in huis met
open haard of alleen in auto).
7. Uw ouders vertoonde roekeloos gedrag in uw bijzijn (bvb. onder invloed van alcohol met
auto rijden).
8. U werd uit school gehouden door uw ouders.
9. Niemand hielp u met uw huiswerk.
10. U kreeg niet de medische zorg die u nodig had (bvb. medicatie nemen).
11. Uw ouders gingen niet met u naar de tandarts.
12. U moest vuile of kapotte kleren dragen.
13. U werd niet geholpen uzelf te wassen of uw tanden te poetsen of het werd u verboden.
14. U werd de hele dag achter de computer of televisie gezet.
15. U mocht zo laat opblijven als u wou.
16. Anders, nl:.........................................................................................................................
17.Was u getuige van één van de bovenstaande handelingen en zo ja dan willen wij graag
weten van welke handeling? Door wie en aan wie werd(en) ze uitgevoerd? (tevens de overige
vragen navragen!)

Gebeurtenis
17

Handeling Door wie? Aan wie?
(1-16)
(in code) Indien 17=ja
(in code)

Hoe oud
Eénmalig Indien vaker, Mate van
Is de belasting later
was u toen?
of vaker hoelang?
belasting
veranderd? (0-2)
(aanvangs(totale periode, destijds (0-4)
leeftijd, in code)
in code)
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