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De invloed van copingstijl en demografische variabelen op 

depressieve klachten en PTSS-klachten in een getraumatiseerde 

populatie.  

 

Achtergrond: bij getraumatiseerde individuen is er een hoge prevalentie van comorbide depressie naast 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vermijdende copingstijl is gerelateerd aan zowel depressie als 

PTSS. Daarom is het van belang te onderzoeken of copingstijl de mogelijke onderliggende factor voor 

deze comorbiditeit vormt. Derhalve is de vraagstelling: wat is de invloed van copingstijl en 

demografische variabelen op depressieve klachten bij PTSS(-klachten)? Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen een vermijdende en toenaderingsgerichte copingstijl. Tevens is gekeken naar de 

demografische variabelen geslacht en opleiding. Methode: 80 mannen en 51 vrouwen met PTSS-

klachten zijn onderzocht door de medewerkers van het PDC. De gegevens over copingstijl, depressieve 

klachten en PTSS-diagnose werden uit eerder ingevulde vragenlijsten (Cope-Easy, SCL-90 en ZIL-22) 

gehaald voor verdere analyse. Verschillende non-parametrische testen zijn gebruikt, daar de gegevens 

niet normaal zijn verdeeld. Resultaten: gebleken is dat een zekere mate van inconsistentie bestaat in de 

gegeven PTSS-diagnoses door de ZIL-22 en door de PDC-medewerkers (gebaseerd op de DSM-IV-TR). 

Het vermijdingscluster van de ZIL-22, depressieve klachten van de SCL-90 en vermijdende copingstijl 

van de COPE-Easy hangen met elkaar samen. Getraumatiseerde individuen scoren in het algemeen 

hoger op gebruik van vermijdende copingstijl dan toenaderingsgerichte copingstijl. Daarnaast 

rapporteren individuen met een PTSS-diagnose volgens de ZIL-22 in hogere mate gebruik van 

vermijdende copingstijl dan individuen zonder een PTSS-diagnose van de ZIL-22, echter niet volgens de 

PDC-medewerkers. Individuen met een PTSS-diagnose rapporteren hogere niveaus van depressieve 

klachten dan individuen zonder een PTSS-diagnose, ongeacht de invloed van vermijdende copingstijl. 

Er blijkt geen duidelijke invloed van demografische variabelen aanwezig. Discussie: er lijkt een effect te 

zijn van vermijdende copingstijl op zowel de mate van depressieve klachten als PTSS-klachten. Er zijn 

geen relaties gevonden tussen demografische variabelen met depressieve klachten en PTSS-klachten. In 

de klinische praktijk zal meer aandacht gegeven kunnen worden aan het verbeteren van de gebruikte 

copingstijl, om psychische klachten na een traumatische ervaring te verminderen en voorkomen.  

Steekwoorden: traumatische ervaring, PTSS(-klachten), toenaderingsgerichte en vermijdende 

copingstijl, depressieve klachten, demografische variabelen.  

 

Dit onderzoek zal gaan over de psychische klachten die veelal volgen op traumatische 

gebeurtenissen. Allereerst worden algemene kenmerken van traumatische gebeurtenissen 

en hieropvolgende klachten, zoals Posttraumatische stressstoornis (PTSS), besproken. 

Vervolgens wordt gekeken naar het voorkomen van comorbide depressie naast PTSS. 

Daarnaast wordt copingstijl en de relatie van deze met beide stoornissen nader onderzocht.  

Ten slotte komen demografische variabelen, zoals geslacht, leeftijd en opleiding, aan bod.  

Een traumatische ervaring wordt gedefinieerd als ‘blootstelling aan één of meerdere 

gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich 

meebrengt, of die een bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van betrokkene of van 



Masteronderzoek Klinische en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht, juli 2008 4 

anderen. Tot de reacties van de betrokkene behoort intense angst, hulpeloosheid of 

afschuw’ (p. 266) (American Psychiatric Association, 2001). Traumatische gebeurtenissen 

zijn een veel voorkomend fenomeen. Een hoog percentage van de populatie maakt ooit in 

zijn of haar leven een traumatische gebeurtenis mee. Dit is 60.7% van de mannen en 51.2% 

van de vrouwen uit een steekproef bestaande uit 5877 individuen tussen 15 en 54 jaar in de 

Verenigde Staten (VS; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, & Nelson, 1995). Uit een 

onderzoek van een grote gezondheidsorganisatie in de VS, onder 1007 jongvolwassenen, 

komt naar voren dat 39.1% tijdens het leven een traumatische gebeurtenis heeft ervaren 

(Breslau, Davis, Andreski, & Peterson, 1991). Volgens Stein, Walker, Hazen en Forde 

(1997) heeft 81.3% van de mannen en 74.2% van de vrouwen minstens één potentieel 

traumatische ervaring gehad. De discrepantie in percentages heeft wellicht te maken met 

methodologische kenmerken van de studies, waardoor verschillende percentages worden 

gevonden.  

Traumatische gebeurtenissen hebben veelal ingrijpende en langdurige gevolgen voor de 

betrokkene zelf en hun naaste omgeving. Oorspronkelijk werd trauma vaak gerelateerd aan 

oorlog en geweld. Tegenwoordig zijn echter steeds meer lange termijn gevolgen bekend 

van beroepsgerelateerde traumatisering en traumata door rampen, militaire uitzendingen, 

gijzelingen en andere noodsituaties. Zo kunnen traumatische gebeurtenissen depressie, 

angstklachten, slaapstoornissen, verslaving, agressieproblemen, verstoring in sociale 

contacten en het algemeen functioneren veroorzaken (Psychotrauma Diagnose Centrum, 

2008). Wanneer de klachten dermate ernstig en langdurig zijn, kan er sprake zijn van 

PTSS. De prevalentie van PTSS in de algemene populatie is 7.8%, waarbij vrouwen twee 

keer zoveel kans op de stoornis hebben dan mannen (10.4% versus 5.0%; Kessler et al., 

1995). Breslau et al. (1991) vinden soortgelijke percentages voor de prevalentie van PTSS, 

namelijk 9.2%. Voor vrouwen is dit 11.3% en voor mannen 6%.  

PTSS wordt gekenmerkt door herbelevingen, vermijding van traumagerelateerde stimuli of 

afstomping en een verhoogde prikkelbaarheid (DSM-IV-TR, American Psychiatric 

Association, 2001). Deze symptomen lijken een direct resultaat te zijn van de traumatische 

ervaring. Er zijn echter vaak grote individuele verschillen in de ernst, chroniciteit en 

comorbiditeit met andere psychiatrische syndromen. Daarnaast blijft het de vraag waarom 

sommige individuen na een traumatische ervaring PTSS ontwikkelen en anderen niet (Amir 

et al., 1997; Ozer, Best, Lipsey, & Weiss, 2003).  
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Risicofactoren  

Uit twee grote reviews van Brewin, Andrews en Valentine (2000) en Ozer et al. (2003) 

blijken relatief zwakke maar positieve verbanden tussen bepaalde risicofactoren en de 

ontwikkeling van PTSS. De belangrijkste voorspeller hierbij is de reactie tijdens de 

traumatische gebeurtenis, met name dissociatie op het moment zelf. Daarnaast worden 

ervaren levensbedreiging en de mate van ernst van blootstelling aan de gebeurtenis en 

verlies van bezittingen en/of dierbaren, als belangrijke peri-traumatische (tijdens de 

traumatische gebeurtenis zelf) voorspellers geïdentificeerd. Belangrijke pre-traumatische 

factoren, voorafgaand aan het trauma aanwezig, zijn psychiatrische (familie)geschiedenis 

en mishandeling in de kindertijd. Ook socio-demografische variabelen als geslacht, 

etniciteit, laag inkomen en lager opleidingsniveau spelen hierbij een rol. Tevens wordt 

externe locus of control gezien als een pre-traumatische risicofactor. Tot slot zijn post-

traumatische factoren als ervaren sociale steun na de gebeurtenis en stress gedurende het 

leven cruciaal voor de ontwikkeling van PTSS (Brewin et al., 2000, Ozer et al., 2003). De 

resultaten van verschillende onderzoeken zijn echter niet altijd eenduidig betreffende 

bovenstaande risicofactoren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van depressie bij 

traumaslachtoffers een belangrijke voorspeller is voor niveaus van gerapporteerde PTSS-

klachten na behandeling (Blanchard et al., 2003).  

 

Depressie 

Depressie is een van de meest voorkomende comorbide stoornissen geassocieerd met PTSS 

(Nixon, Resick, & Nishith, 2004). Deze stoornis is in 36.6% (Breslau et al., 1991) tot 48% 

(Kessler et al., 1995) aanwezig bij individuen met PTSS. 

Nixon et al. (2004) vonden hoge niveaus van PTSS en depressie - respectievelijk 75% en 

54% - onder slachtoffers van partnergeweld. In onderzoek onder mishandelde vrouwen in 

zowel Israël als de VS werd rond 35% gediagnosticeerd met PTSS en comorbide depressie 

(Bargai, Ben-Shakhar, & Shalev, 2007; Cascardi, O’Leary, & Schlee, 1999). Onder 

overlevenden van een aardbeving in Turkije had 68% een additionele depressie naast PTSS 

(Basoglu, Kilic, Salcioglu, & Livanou, 2004). Naar aanleiding van bovenstaande 

onderzoeken kan geconcludeerd worden dat inderdaad een hoge mate van comorbiditeit 

bestaat tussen depressie en PTSS.  

Individuen met PTSS ontwikkelen significant vaker een eerste depressie (Breslau, Neria, & 

Bromet, 2000). Daarnaast lijkt blootstelling aan trauma zowel PTSS als depressieve 

symptomen te voorspellen (Ginzburg, 2006; Thabet, Abed, & Vostanis, 2004). De 
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comorbide groep toont meer en ernstigere PTSS-symptomen alsmede hogere niveaus van 

beperkingen op globaal, sociaal en beroepsmatig functioneren (Momartin, Silove, 

Manicavasagar, & Steel, 2004).  

De vraag blijft echter welke onderliggende factoren van invloed zijn op het hoge 

voorkomen van zowel depressie als PTSS bij traumaslachtoffers. Zo toont onderzoek aan 

dat de oorzaak van de comorbiditeit ligt in samenhangende risicofactoren of 

kwetsbaarheden (Breslau et al., 2000). De predominante verklaring voor de comorbiditeit 

tussen PTSS en depressie blijft dat beide condities ontwikkelen in reactie op de 

traumatische gebeurtenis zelf (Laurel & Zimmerman, 2001, in Thabet et al., 2004). 

Volgens Momartin et al. (2004) is levensbedreiging geassocieerd met PTSS, terwijl 

levensbedreiging en verlies samen is geassocieerd met de comorbiditeit van PTSS en 

depressie. Uit ander onderzoek blijkt verlies echter geen effect te hebben op het voorkomen 

van depressie naast PTSS (Basoglu et al., 2004). Deze bevindingen wekken de suggestie 

dat kenmerken van de traumatische ervaring zelf een risicofactor vormen voor het 

ontwikkelen van depressie naast PTSS.  

Cognitieve factoren, zoals negatieve cognities over zichzelf en zelfverwijt, gemeten met de 

Beck Depression Inventory, lijken gerelateerd aan de instandhouding van PTSS (Foa, 

Ehlers, Clark, Tolin, & Orsillo, 1999, in Feeny, Zoellner, Fitzgibbons, & Foa, 2000). Een 

additionele verklaring kan gezocht worden in de overeenkomst van symptomen tussen 

depressie en PTSS. Zo blijkt inderdaad dat verschillende symptomen uit de criteria van 

PTSS (American Psychiatric Association, 2001), zoals verminderde interesse, afgestompt 

affect, slaap- en concentratieproblemen, overlappen met symptomen van depressie 

(Constans, Lenhoff, & McCarthy, 1997; Kessler et al., 1995). Indien de symptomen van 

PTSS en depressie daadwerkelijk overlappen, leidt een traumatische ervaring op deze wijze 

tot diagnose van beide stoornissen. In dat geval is de comorbiditeit eigenlijk kunstmatig 

(Brent et al., 1995, in Thabet et al., 2004) en zou mogelijk een depressief subtype van 

PTSS moeten worden gecreëerd (Contans et al., 1997; Lipschitz, Rasmusson, Anyan, 

Cromwell, & Southwick, 2000, in Thabet et al., 2004). Om deze bevindingen te bevestigen 

moet echter uitvoeriger onderzoek gedaan worden. 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat verschillende verklaringen worden gegeven voor 

de hoge comorbiditeit tussen depressie en PTSS. Zo kunnen beide stoornissen zich 

ontwikkelen als reactie op de traumatische ervaring zelf. Daarnaast kan depressie een 

reactie zijn op PTSS of kan er sprake zijn van een overlap van symptomen (Thabet et al., 

2004). Het is de vraag in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van comorbiditeit tussen 
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depressie en PTSS of een conceptuele overlap van symptomen. Dit heeft namelijk 

implicaties voor zowel de validiteit van onderzoeken naar de comorbiditeit tussen depressie 

en PTSS, alsmede voor de klinische praktijk waar personen vooralsnog met de huidige 

symptoomcriteria volgens de DSM-IV-TR worden gediagnosticeerd.  

Naast de kanttekening over een eventuele overlap van symptomen van depressie en PTSS 

blijft het tot op heden onduidelijk welke overige mechanismen bijdragen aan de hoge 

comorbiditeit (Laurel & Zimmerman, 2001, in Thabet et al., 2004). Immers, een groot 

gedeelte van de variantie in depressieve symptomen (85%) bij PTSS blijft onverklaard 

(Cascardi et al., 1999). Een alternatieve verklaring voor een onderliggende kwetsbaarheid 

kan gezocht worden in de manier waarop beide groepen omgaan met stress, daar een 

traumatische ervaring als een significante stressor gezien kan worden.  

 

Coping 

Coping is een individueel proces dat gebruikt wordt om negatieve aspecten van de 

omgeving te nuanceren en de interne dreiging gevormd door stress te minimaliseren 

(Cohen & Lazarus, 1979, in Amir et al., 1997; Fleming, Baum, & Singer, 1984). Meer 

specifiek wordt coping centraal geacht in de aanpassing van een persoon na de ervaring van 

een psychologisch ernstig trauma (Amir et al., 1997), waarbij de traumatische ervaring zelf 

een ondergeschikte rol heeft (Horesh et al., 1996, in Amir et al., 1997).  

Onderzoekers hebben diverse benamingen gevonden voor de verschillende copingstijlen 

(Brown & Nicassio, 1987, in Snow-Turek, Norris, & Tan, 1996; Elliot & Thrash, 2002; 

Lazarus & Folkman, 1984, in Lazarus, 2000; Skinner, Edge, Altman, & Sherwood, 2003). 

Hieruit zijn twee primaire conceptualisaties van adaptieve en maladaptieve copingstijlen 

ontstaan, te weten probleemgericht of emotiegericht en toenaderingsgericht of 

vermijdingsgericht. Een probleemgerichte copingstijl richt zich op het probleem dat stress 

veroorzaakt en houdt in het zoeken naar informatie over de stressor, het maken van een 

actieplan en het concentreren op de volgende te nemen stap om het probleem op te lossen 

(Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986; Folkman & Moskowitz, 2004). Een 

emotiegerichte copingstijl richt zich op het hanteren van emotionele stress geassocieerd 

met de stressor, het zoeken van sociale steun en het ventileren van emoties (Folkman et al., 

1986; Folkman & Moskowitz, 2004). Beide vormen van coping worden gebruikt in bijna 

alle stressvolle situaties (Folkman & Lazarus, 1980; Folkman & Lazarus, 1985). Het lijkt er 

echter op dat emotiegerichte coping negatief gerelateerd is aan psychologische aanpassing 

(Andrews, Tennant, Hewson & Vaillant, 1978, in Blake, Cook & Keane, 1992; Billings & 
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Moos, 1981, in Blake et al., 1992), wat wil zeggen dat emotiegerichte coping een 

maladaptieve copingstijl is. Probleemgerichte coping lijkt minder fysieke en 

psychologische problemen op te leveren (Billings, Cronkite & Moos, 1983, in Blake et al., 

1992; Billings & Moos, 1981, in Blake et al., 1992). Toenaderingsgerichte coping wordt 

gericht op de stressor zelf of iemands reactie daarop en wordt over het algemeen gezien als 

meer adaptief. Vermijdingsgerichte coping, daarentegen, focust op het vermijden van de 

stressor of iemands reactie daarop: terugtrekken van anderen, ontkennen dat het probleem 

bestaat en vermijden van gedachten en gevoelens ten opzichte van de stressor. Deze 

copingstijl wordt gezien als maladaptief (Snyder & Pulbers, 2001, in Littleton, Horsley, 

John & Nelson, 2007). In het algemeen hebben individuen met een toenaderingsgerichte en 

probleemgerichte copingstijl en individuen die de positieve aspecten van stressvolle 

situaties inzien, een betere prognose met betrekking tot het omgaan met stressvolle situaties 

(Moos, 1993, in Tiet et al., 2006).  

 

Coping en PTSS 

Naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken naar coping is te verwachten dat 

individuen met een vermijdende copingstijl meer last hebben van psychische klachten na 

een traumatische ervaring. Inderdaad blijkt dat vermijdende coping geassocieerd wordt met 

een grotere mate van PTSS-klachten (Benotsch et al., 2000; Bryant & Harvey, 1995; 

Kemp, Green, Hovanitz, & Rawlings, 1995, in Waldrop & Resick, 2004; Solomon, 

Mikulincer, & Flum, 1988; Sharkansky et al., 2000; Sutker, Davis, Uddo, & Ditta, 1995). 

In een studie naar de functie van copingstijl en de relatie tussen blootstelling aan geweld en 

PTSS-symptomen in een steekproef van 70 Afro-Amerikaanse stadskinderen tussen 11 en 

14 jaar, blijkt echter dat het gebruik van vermijdende copingstijl zowel een beschermende 

als risicofactor kan vormen. Dit is afhankelijk van de mate van geweld die ervaren wordt, 

het gebruik van gedrags- of cognitieve vermijdende copingstijl en met betrekking tot 

specifieke PTSS-symptomen. Zo blijkt dat het continue gebruik van cognitieve 

vermijdende copingstijl, zoals cognitieve afleiding, bij hoge niveaus van blootstelling aan 

geweld een risicofactor vormt voor verhoogde cognitieve prikkelbaarheid, terwijl 

gedragsmatige vermijding een beschermende factor vormt tegen verhoogde gedragsmatige 

prikkelbaarheid. Deze bevinding komt overeen met bevindingen van onderzoekers die 

indiceren dat vermijdende copingstijl als beschermende functie kan dienen bij 

oncontroleerbare stressvolle gebeurtenissen, zoals geweld in de samenleving (Dempsey, 

Overstreet, & Moely, 2000).  
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Een kanttekening bij deze bevindingen is dat een van de criteria van PTSS vermijding van 

gedachten, gevoelens en situaties die doen herinneren aan de traumatische ervaring inhoudt 

(Folkman & Lazarus, 1980; Folkman & Lazarus, 1985). De symptomen uit dit criterium 

vereisen derhalve een mate van vermijding, wat een kunstmatige overlap met een 

vermijdende copingstijl zou kunnen weergeven. Inderdaad toont onderzoek aan dat de 

symptomen uit het vermijdende criterium van PTSS gerelateerd zijn aan een vermijdende 

copingstijl (Waldrop & Resick, 2004; Walker, 1991). 

Betreffende toenaderingsgerichte copingstijl en PTSS-klachten blijken zowel 

emotiegerichte als probleemgerichte copingstijl positief gecorreleerd met adaptieve 

uitkomsten betreffende mentale klachten in een onderzoek naar terreurgerelateerde stress 

en coping in een steekproef van 707 Israëlische volwassenen die blootgesteld werden aan 

continue politiek geweld (Zeidner, 2006). Uit de eerdergenoemde studie van Dempsey et 

al. (2000) kwam echter naar voren dat toenaderingsgerichte copingstijl, zoals 

probleemoplossen en sociale steun zoeken, niet in verband staat met een lagere frequentie 

van PTSS-herbelevingssymptomen. Dit is volgens de auteurs incongruent met bevindingen 

van andere onderzoekers. Een mogelijke verklaring kan zijn dat toenaderingsgerichte 

coping alleen positieve uitkomsten biedt wanneer de stressor als controleerbaar wordt 

geacht. In het onderzoek is er namelijk vooral sprake van oncontroleerbare 

omgevingsstress, waardoor toenaderingsgerichte coping geen effect heeft.  

Concluderend kan gesteld worden dat er door verschillende onderzoeken geen consensus 

bereikt wordt over de invloed van vermijdende en toenaderingsgerichte copingstijl op 

PTSS-klachten. Deze invloed lijkt mede bepaald te worden door de mate van 

controleperceptie over de traumatische gebeurtenis.  

 

Coping en depressie 

Naast de invloed van copingstijl op PTSS wordt copingstijl geassocieerd met depressie. Uit 

onderzoek blijkt dat vermijdende copingstijl gerelateerd is aan hogere niveaus van 

depressieve klachten (Blalock & Joiner, 2000; Lengua & Stormshak, 2000; Penedo et al., 

2001; Seiffge-Krenker, & Klessinger, 2000). Het gebruik van adaptieve copingstijlen, zoals 

toenaderingsgerichte coping, is geassocieerd met lagere niveaus van depressie (Lengua & 

Stormshak, 2000; Penedo et al., 2001). Een probleemoplossende copingstijl is een bewezen 

significante negatieve voorspeller van zowel angst als depressie (Spangenberg & Campbell, 

1999). 



Het lijkt er echter op dat de relatie tussen vermijdende copingstijl en depressieve klachten 

gemediëerd wordt door de mate waarin de copingstijl wordt gebruikt (Mosher & Prelow, 

2007). Dit wil zeggen dat hoe vaker en hoe sterker de vermijdende copingstijl wordt 

gebruikt, hoe meer depressieve klachten worden ervaren. Het blijft echter onduidelijk in 

welke mate depressie en vermijdende copingstijl een wederkerige relatie hebben. Het is 

aannemelijk dat depressie resulteert uit vermijdende copingstijl en dat de aanwezigheid van 

meer depressieve symptomen kan leiden tot meer gebruik van vermijdende copingstijl 

(Waldrop & Resick, 2004). 

 

Coping en comorbiditeit 

Uit bovenstaande onderzoeken blijkt copingstijl gerelateerd aan zowel PTSS-klachten als 

depressieve klachten. Meer specifiek gezien wordt het gebruik van vermijdende copingstijl 

geassocieerd met meer depressieve klachten en meer PTSS-klachten. Daarnaast blijkt er 

een hoge comorbiditeit van PTSS met depressie en is vooralsnog onduidelijk welke 

factoren hier de onderliggende oorzaak van zijn. Gezien het feit dat beide geassocieerd 

worden met vermijdende copingstijl, wordt verwacht dat deze tevens een belangrijke 

invloed heeft op de ontwikkeling van depressieve klachten bij PTSS-klachten.  

In het huidige onderzoek wordt daarom het verband tussen copingstijl en depressieve 

klachten bij individuen met PTSS(-klachten) onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar 

verschillen tussen vermijdende en toenaderingsgerichte copingstijl in de rapportage van 

depressieve klachten bij individuen met PTSS(-klachten).  

 

Demografische gegevens en PTSS 

Naast de invloed van copingstijl op depressieve klachten bij PTSS, wordt verwacht dat 

demografische gegevens, zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, een rol spelen bij 

zowel de diverse copingstijlen als de ontwikkeling van depressieve klachten en PTSS(-

klachten).  

Geslacht  

Eerder is gesteld dat vrouwen twee keer zoveel kans op PTSS hebben als mannen (Breslau 

et al., 1991; Kessler et al., 1995). Andere studies vinden echter geen grotere kans op PTSS 

bij vrouwen (Kang, Dalager, Mahan, & Isshii, 2005).  

De literatuur geeft geen eenduidig beeld over de relatie tussen geslacht, copingstijl en de 

ontwikkeling van depressieve klachten en PTSS(-klachten). Zo blijkt dat vrouwelijke 

slachtoffers van trauma meer en ernstigere PTSS-symptomen ervaren dan mannen (Ullman 



& Fillipas, 2005). Dit wordt ondersteund door Basoglu et al. (2004) die stellen dat vrouwen 

twee tot vier keer meer kans lopen om PTSS te ontwikkelen en vier tot vijf keer meer kans 

op het voorkomen van een comorbide depressie, dan mannen. In tegenstelling hiermee 

voorspelt geslacht geen PTSS-symptomen in onderzoek van Trautman et al. (2002). 

Betreft coping en geslachtsverschillen blijkt dat vrouwen over het algemeen meer gebruik 

maken van vermijdende copingstijlen dan mannelijke slachtoffers van een trauma (Seiffge-

Krenke & Klessinger, 2000; Ullman & Fillipas, 2005). Mannen scoren hoger op 

toenaderingsgerichte copingstijl, zoals probleemoplossen (Hänninen, 1996; Mohino, 

Kirchner, & Forns, 2004). De literatuur is echter niet geheel consistent wat betreft deze 

bevindingen. Zo blijkt dit verschil vaak niet significant, daar de neiging tot sociale steun 

zoeken, onder vrouwen, ook onder toenaderingsgerichte copingstijl valt (Hänninen, 1996). 

Daarnaast vinden Zeidner (2006) en Sigmon, Stanton en Snyder (1995) dat vrouwen hoger 

scoren op zowel emotiegerichte als probleemgerichte copingstijl. Daarentegen worden in 

andere onderzoeken helemaal geen verschillen gevonden in toenaderingsgerichte en 

vermijdende copingstijl tussen mannen en vrouwen (Lengua & Stormshak, 2000; 

Soderstrom, Dolbier, & Leiferman, 2000).  

Vervolgens is een hoge mate van vermijdende copingstijl bij vrouwen alleen geassocieerd 

met een toename in depressie- en angstsymptomen bij hoge niveaus van stress (Blalock & 

Joiner, 2000). Bij mannen leidt een hoge mate van vermijdende copingstijl tot meer 

depressieve klachten, ongeacht de mate van stress (Goldstein, 2006).  

Uit bovenstaande onderzoeken kan men opmaken dat vrouwen een grotere kans lopen op 

zowel depressieve klachten als PTSS(-klachten) na een traumatische ervaring en vaker een 

vermijdende copingstijl gebruiken dan mannen. De hoge mate van inconsistentie in de 

bevindingen, met name bij copingstijl, geeft echter aan dat meer onderzoek gedaan moet 

worden naar de invloed van geslacht op deze variabelen.  

Leeftijd 

De relatie tussen leeftijd, copingstijl, depressieve klachten en de ontwikkeling van PTSS 

komt niet duidelijk naar voren in de literatuur (Abdel-Khalek, 1997, Bolin, 1982; in 

Trautman et al., 2002). In een studie onder immigranten wordt gevonden dat jonge leeftijd 

(onder de twintig jaar) tijdens eerder trauma en een hogere huidige leeftijd (boven de vijftig 

jaar) tijdens een nieuwe traumatische ervaring het sterkst geassocieerd zijn met PTSS-

symptomen (Trautman et al., 2002). In een studie naar militaire gevangenen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog blijkt leeftijd op het moment van de traumatische ervaring 

gerelateerd aan de ernst van de PTSS-symptomen (Speed et al., 1989, in Bremner, 



Southwick, & Charney, 1995). Onder Vietnamveteranen lijkt een lagere leeftijd tijdens 

militaire dienst geassocieerd met PTSS (Bremner, Southwick, & Charney, 1995).  

Veteranen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder hebben significant minder ernstige 

PTSS-symptomen dan veteranen in de jongere leeftijdscategorieën (Magruder et al., 2004). 

Als verklaring wordt gegeven dat naarmate men ouder wordt een meer adaptieve 

copingstijl wordt ontwikkeld, waardoor PTSS-klachten verminderen. Het belang van 

leeftijd in PTSS-onderzoek is vanwege het feit dat traumatische ervaringen in de kindertijd 

gerelateerd zijn aan een verhoogd risico op toekomstige hertraumatisering (Russell, 1986, 

Wyatt et al., 1992, in Bremner et al., 1995).  

Tevens is enig onderzoek verricht naar de invloed van leeftijd op gebruikte copingstijl en 

ervaren klachten. De relatie tussen vermijdende copingstijl en de ervaren klachten is groter 

wanneer de gemiddelde leeftijd van proefpersonen hoger ligt (Littleton et al., 2007). 

Volgens Yamada, Nagayama, Tsutiyama, Kitamura en Furukawa (2003) blijkt geen relatie 

tussen leeftijd, copingstijl en ernst van depressieve klachten.  

Concluderend lijkt de invloed van leeftijd en het ontwikkelen van psychische klachten na 

een traumatische ervaring zeer ambivalent. Er is enig bewijs dat lagere leeftijd tijdens een 

eerste traumatische ervaring als risicofactor voor PTSS geldt, maar wat het verloop van 

PTSS-klachten met leeftijd is, blijft vooralsnog onduidelijk.  

Opleiding 

Onderzoek onder Vietnamveteranen toont aan dat zowel depressie als PTSS geassocieerd 

wordt met het niet geslaagd zijn van de middelbare school. Een lage opleiding blijkt een 

risicofactor voor het ontwikkelen van PTSS na een traumatische ervaring (Bremner et al., 

1995). Daarnaast hebben veteranen met enige mate van hogere vervolgopleiding een 

grotere kans op PTSS-symptomen dan veteranen met een afgeronde universitaire opleiding 

of minder dan een middelbare schoolopleiding (Magruder et al., 2004). Onder 117 vrouwen 

die een miskraam hebben gehad, blijkt het risico op PTSS groter bij een lager 

opleidingsniveau (Engelhard, van den Hout, & Schouten, 2006). Deze bevinding wordt 

ondersteund door Brewin et al. (2000) in hun meta-analyse naar risicofactoren voor de 

ontwikkeling van PTSS. Het verband tussen lage opleiding en PTSS na blootstelling aan 

een traumatische gebeurtenis is in dit onderzoek echter zwak bevonden.  

 

Uit bovenstaande literatuur kan geconcludeerd worden dat bij getraumatiseerde individuen 

een hoge prevalentie van depressie naast PTSS wordt gevonden. Vermijdende copingstijl 

blijkt zowel met depressie als met PTSS gerelateerd. Daarom lijkt het van belang te 



onderzoeken of copingstijl de mogelijke onderliggende factor voor deze comorbiditeit 

vormt. Daarnaast wordt geen eenduidig beeld geschetst over de relatie tussen 

demografische variabelen, als geslacht, leeftijd en opleiding, en copingstijl, depressie en 

PTSS. Dit zal nader onderzocht moeten worden.  

 

Het huidige onderzoek 

Dit onderzoek is verricht in samenwerking met het psychotrauma diagnosecentrum (PDC), 

een psychodiagnostisch centrum voor cliënten met PTSS-klachten. Met behulp van 

gesprekken en de uitkomsten van vragenlijsten wordt een diagnose gesteld en advies 

gegeven over verdere behandeling. In dit onderzoek wordt gekeken naar depressieve 

klachten, in plaats van een diagnose van depressie, daar de eerste bij alle individuen wordt 

gemeten door de Symptom checklist (SCL-90) en de tweede niet altijd aanwezig is.  

De PTSS-diagnose wordt zowel door de Zelf inventarisatie lijst (ZIL-22) als de PDC-

medewerkers, gebaseerd op de DSM-IV-TR, gegeven. Om deze reden zal als eerste worden 

gekeken in hoeverre de gegeven diagnoses volgens beide instrumenten overeenkomen. De 

volgende hypothese wordt hierbij getoetst: 1: De PTSS-diagnose, gegeven door de 

medewerkers van het PDC, verschilt niet significant met de PTSS-diagnose van de ZIL-22. 

Tevens is de vraag gerezen in hoeverre de hoge comorbiditeit voortkomt uit een overlap in 

symptomen bij beide stoornissen en vermijdende copingstijl. Om dit uit te wijzen, wordt 

gekeken naar correlationele verbanden tussen het vermijdingscluster van de ZIL-22, 

depressieve klachten en vermijdende copingstijl. De hypothese die wordt getoetst, luidt: 2: 

Het vermijdingscluster van PTSS, de depressieve klachten en vermijdende copingstijl 

correleren hoog met elkaar. 

Vervolgens wordt gekeken naar de specifieke invloed van vermijdende en 

toenaderingsgerichte copingstijl op depressieve klachten en PTSS-klachten. De volgende 

hypothesen zijn hieruit gevormd: 3: Individuen met PTSS-klachten scoren hoger op 

vermijdende copingstijl dan op toenaderingsgerichte copingstijl. 4: Een vermijdende 

copingstijl hangt samen met hogere niveaus van gerapporteerde depressieve klachten, een 

toenaderingsgerichte copingstijl hangt samen met lagere niveaus van depressieve klachten.  

Verder wordt gekeken naar verschilscores in gebruikte copingstijlen en depressieve 

klachten bij wel of geen PTSS-diagnose. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van de 

toegekende PTSS-diagnose volgens de ZIL-22 als door de PDC-medewerkers. De volgende 

hypothesen worden hierbij getoetst: 5: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer 

depressieve klachten dan individuen zonder PTSS-diagnose. 6: Individuen met PTSS-



diagnose rapporteren meer vermijdende copingstijl dan individuen zonder PTSS-diagnose. 

7: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer depressieve klachten dan individuen 

zonder PTSS-diagnose, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl. Daarnaast wordt 

gekeken naar de invloed van demografische variabelen, zoals geslacht en opleiding, op 

gebruikte copingstijl, depressieve klachten, PTSS-klachten en PTSS-diagnose. Leeftijd zal 

niet worden meegenomen in de analyses, daar geen eenduidige onderbouwing is gevonden 

voor de invloed van leeftijd op copingstijl, depressieve klachten en PTSS-klachten. De 

volgende hypothesen zijn gevormd: 8: Vrouwen rapporteren meer PTSS-klachten dan 

mannen. 9: Vrouwen worden vaker gediagnosticeerd met PTSS dan mannen. 10: Vrouwen 

met PTSS-klachten scoren hoger op vermijdende copingstijl dan mannen met PTSS-

klachten. 11: Vrouwen met PTSS-klachten scoren lager op toenaderingsgerichte copingstijl 

dan mannen met PTSS-klachten. 12: Vrouwen met PTSS-klachten rapporteren meer 

depressieve klachten dan mannen met PTSS-klachten. 13: Vrouwen met PTSS-klachten 

rapporteren meer depressieve klachten dan mannen met PTSS-klachten, gecorrigeerd voor 

vermijdende copingstijl. 14: Individuen met een lagere afgeronde opleiding worden vaker 

met PTSS gediagnosticeerd dan individuen met een hogere afgeronde opleiding. 15: 

Individuen met hogere PTSS-klachten rapporteren een lagere afgeronde opleiding dan 

individuen met lagere PTSS-klachten.  

Indien geen verband wordt gevonden tussen gebruikte copingstijl met depressieve klachten 

en PTSS-klachten, suggereert dit dat de onderliggende factor voor de veelvoorkomende 

comorbiditeit niet met coping te maken heeft, maar met andere, nader te onderzoeken, 

factoren. Bij een significant verband zou behandeling bij comorbiditeit tussen depressie en 

PTSS zich vooral kunnen richten op het verbeteren van de copingstijl om zo niet alleen de 

huidige PTSS-klachten, maar ook de depressieve klachten te doen verminderen danwel te 

voorkomen. Daarnaast biedt het gebruik van een adaptieve copingstijl een preventieve 

functie om de kans op PTSS-klachten, in de vorm van terugval of na een eventueel nieuwe 

traumatische ervaring, in de toekomst te verminderen. Gezien de hoge prevalentie van 

traumatische gebeurtenissen krijgt een substantieel deel van de algemene populatie te 

maken met eventuele traumagerelateerde psychische klachten. Buiten het verminderen van 

psychische klachten na een traumatische ervaring, is een efficiënte en effectieve 

behandeling essentieel om zoveel mogelijk maatschappelijke kosten te beperken.  



Methoden 

 

Zoals eerder vermeld, is het huidige onderzoek verricht in samenwerking met het PDC, te 

Utrecht. Hier worden cliënten met PTSS-klachten gedurende een dag door twee 

hulpverleners gesproken en vullen zij een aantal vragenlijsten in (SCL-90, NEO-FFI, ZIL-

22, RESQ, COPE-Easy en IPOV). Naar aanleiding van de twee gesprekken en de uitkomst 

van de vragenlijsten, wordt een advies gegeven over verdere behandeling.  

 

Participanten 

De participanten waren 131 cliënten van het PDC die hebben ingestemd met gebruik van 

hun gegevens en testresultaten voor wetenschappelijk onderzoek, mits geanonimiseerd. 

Allen hebben een traumatische gebeurtenis meegemaakt, zoals rampen, militaire 

uitzendingen, seksueel misbruik en/of geweld. Onder de cliënten waren 80 mannen 

(61.1%) en 51 vrouwen (38.9%). De gemiddelde leeftijd was 44.61 jaar, met een range van 

20 tot 84 jaar (SD=11.847). Betreffende de burgerlijke status van participanten bleek 45% 

gehuwd, 38.2% ongehuwd, 15.3% gescheiden en 1.5% verweduwd. De meerderheid 

(70.2%) van de participanten is in Nederland geboren, bijna een derde (29.8%) is elders 

geboren, zoals in Marokko, Turkije, Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië. Bijna 

een derde (30.5%) van de participanten heeft LO/LVO/LBO afgerond, 26.0% MVO/MBO 

en 17.6% HBO. Zeer weinig individuen hebben alleen de basisschool (N=2), het VWO 

(N=5) of een universitaire opleiding (N=5) afgerond.  

  

Materialen 

Intakeverslag 

De variabelen geslacht, leeftijd, burgerlijke status, nationaliteit en opleidingsniveau zijn 

verkregen vanuit het intakeverslag van de cliënt.  

Eindverslag 

De hulpverleners van het PDC geven naar aanleiding van de gesprekken en de 

testresultaten een DSM-IV-TR-diagnose. Het al dan niet toekennen van de diagnose PTSS 

wordt in het eindverslag genoteerd.  

Zelf inventarisatie lijst (ZIL-22) 

De ZIL-22 (Hovens, Bramsen, & Van der Ploeg, 2000, in Bramsen, Van der Ploeg, Van der 

Kamp, & Adèr, 2002) meet, middels 22 items, de eventuele aanwezigheid en intensiteit van 

posttraumatische stress-symptomen zoals gedefinieerd volgens de DSM-IV-TR criteria. De 



periode die wordt nagevraagd beslaat de afgelopen vier weken. De symptomen zijn 

gerangschikt naar de drie symptomenclusters, zoals die behoren tot PTSS, namelijk: 

herbelevingen, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid. Alle 22 items worden gescoord 

op een vierpuntsschaal, lopend van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’, waarmee de mate waarin 

iemand last heeft gehad van de klacht kan worden aangegeven.  

De betrouwbaarheid en de validiteit van de ZIL-22 zijn uitstekend bevonden (Hovens et al., 

1994, in Bramsen et al., 2002). Er werd een sensitiviteit van .86 en een specificiteit van .71 

gevonden. Er wordt een diagnose van PTSS gesteld bij een cut-off score van 52 (Hovens et 

al., 2000, in Bramsen et al., 2002).  

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de subschaal vermijding en het uiteindelijke 

resultaat, waarin al dan niet een diagnose van PTSS wordt gegeven.  

Symptom checklist (SCL-90)  

De SCL-90 (Arrindell & Ettema, 1986) inventariseert een breed scala van actuele 

symptomen. De individu geeft zijn of haar klachten van de afgelopen week weer. Ieder van 

de 90 items wordt gescoord op een vijfpuntsschaal, die van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg’ 

loopt. Met dit instrument kan een maat voor het algehele psychisch functioneren worden 

bepaald (de totaalscore). Een aantal specifieke scores over klinische deelgebieden komen 

ook naar voren.  

De betrouwbaarheid en de validiteit van de SCL-90 zijn volgens de Commissie 

Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP goed gebleken (Evers, Van Vliet-

Mulder, & Groot, 2000).  

Het huidige onderzoek heeft de resultaten gebruikt van de subschaal depressie, bestaande 

uit 16 items, welke de mate van neerslachtige stemming met gedachten van schuld, gevoel 

van hopeloosheid, suïcidaliteit, verlies van eetlust, gebrek aan energie en een verlaagde 

zelfwaardering, meet.  

Coping vragenlijst (COPE-Easy) 

De Nederlandse versie van de COPE (COPE-Easy) inventariseert stresshantering 

(copinggedrag) opgevat als een persoonlijke stijl. Het is een lijst die de verschillende 

manieren inventariseert hoe iemand een stressvolle situatie hanteert. De vragenlijst omvat 

15 schalen die een breed scala van copinggedrag beschrijven: Actief aanpakken, 

Planmatige aanpak, Voorrang geven, Afwachten gunstig moment, Hulp zoeken, Morele 

steun zoeken, Positief herbenoemen, Humor, Accepteren, Steun in geloof zoeken, Uiten van 

emoties, Ontkennen, Opgeven, Afleiding zoeken en Alcohol/Medicatie (geen subschaal 

maar vier items die navraag doen naar het gebruik van verschillende middelen). Deze 



kunnen ten dele gegroepeerd worden onder drie theoretische hoofddimensies: 1) Actief 

probleemgerichte coping; 2) Steun zoekende coping en 3) Vermijdend gedrag (Kleijn, Van 

Heck, & Van Waning, 2000) 

Antwoordmogelijkheden zijn ‘helemaal niet op mij van toepassing’, ‘een beetje op mij van 

toepassing’, ‘tamelijk op mij van toepassing’ en ‘zeer veel op mij van toepassing’ 

(gescoord van 1 tot en met 4).  

De betrouwbaarheid van de subschalen van de COPE-Easy bleek over het algemeen ruim 

voldoende (Kleijn et al., 2000). 

Voor dit onderzoek is gekeken naar toenaderingsgerichte copingstijl, welke is samengesteld 

uit de subschalen Actief aanpakken, Planmatige aanpak, Voorrang geven en Sociale steun 

zoeken. Vermijdende copingstijl is samengesteld uit de subschalen Ontkennen, Opgeven, 

Afleiding zoeken en Alcohol/Medicatie. Voor deze indeling in subschalen is gekozen, daar 

het PDC hier gebruik van maakt.  

 

Procedure 

Data-verzameling 

In mei 2008 hebben de onderzoekers toegang gekregen tot de database van het PDC. Uit de 

verslagen van de participanten werden de benodigde gegevens gehaald en in SPSS 14.0.2 

voor Windows ingevoerd
1
. De mate van PTSS-klachten werd geïnventariseerd middels de 

score op de ZIL-22 (zeer laag tot zeer hoog). De diagnose van PTSS werd door zowel de 

ZIL-22 als de medewerkers van het PDC gegeven. De mate van depressieve klachten 

werden bepaald aan de hand van de score op de subschaal depressie van de SCL-90. De 

toenaderingsgerichte en vermijdende copingstijlen werden samengesteld aan de hand van 

de subschalen zoals gevonden in de COPE-Easy.  

Statistische analyse 

De verzamelde gegevens werden verwerkt met het programma SPSS 14.0.2 voor Windows. 

Een mogelijk verschil tussen de gegeven diagnose van PTSS door de ZIL-22 en de 

medewerkers van het PDC is getoetst aan de hand van een chi-kwadraat test, daar het 

nominale variabelen betreft. De verwachtingen betreffende de verbanden tussen variabelen 

werden getoetst aan de hand van Spearman rho correlatiecoëfficient. De verwachtingen 

betreffende de verschillen in gemiddelde scores tussen variabelen werden getoetst met 

independent-samples t-test, Mann-Whitney U test en one-way between-groups analysis of 

                                                 
1
 Zie bijlage I voor een overzicht van de SPSS variabelen.  



covariance (ANOVA). Voor alle statistische analyses gold dat gekeken werd naar 

significante resultaten, waarbij p < .05.  

Datapreparatie voor statistische bewerking 

Om de gewenste statistische analyses uit te voeren, bleek het noodzakelijk de scores van de 

COPE-Easy te hercoderen naar twee nieuwe variabelen. Om de variabele 

toenaderingsgerichte copingstijl te creëren, is het gemiddelde genomen van de scores op de 

subschalen Actief aanpakken, Planmatige aanpak, Voorrang geven en Sociale steun 

zoeken. Hetzelfde is gedaan voor de variabele vermijdende copingstijl, welke bestaat uit de 

subschalen Ontkennen, Opgeven, Afleiding zoeken en Alcohol/Medicatie.  

Om het verschil tussen de variabelen toenaderingsgerichte en vermijdende copingstijl bij 

individuen met PTSS-klachten (hypothese 3) te analyseren is een nieuwe variabele 

aangemaakt. Deze variabele geeft het verschil aan tussen toenaderingsgerichte en 

vermijdende copingstijl welke getoetst kan worden op afwijking van het nulpunt. Indien 

een significant verschil ten opzichte van het nulpunt wordt gevonden, kan worden 

aangenomen dat een verschil bestaat tussen de gebruikte copingstijlen van individuen met 

PTSS-klachten. Door naar de gemiddelden van de copingstijlen te kijken, kan aangetoond 

worden waar het verschil precies ligt.  

 



Resultaten 

 

Normaliteit 

De variabelen PTSS-klachten en depressieve klachten waren volgens de one-sample 

Kolmogorov-Smirnov Test niet normaal verdeeld (p<.001). De variabelen 

toenaderingsgerichte en vermijdende copingstijl waren wel normaal verdeeld (p=.71 en 

p=.11). Dit impliceert dat er bij hypotheses met de variabele depressieve klachten gebruik 

gemaakt moet worden van een non-parametrische test
2
. Aangezien alle individuen PTSS-

klachten rapporteerden, werden allen in de analyses gebruikt. Zie Tabel 1 voor een 

overzicht van de scores op PTSS-klachten, depressieve klachten, toenaderingsgerichte en 

vermijdende copingstijl.  

 

Tabel 1: Gemiddelden op PTSS-klachten, depressieve klachten, toenaderingsgerichte en 

vermijdende coping  

  
N M SD 

PTSS-klachten 128 6.45 .94 

Depressieve klachten 131 6.32 1.05 

Toenaderingsgerichte coping 114 4.28 .92 

Vermijdende coping 114 4.68 .83 
 

  

Hypothese 1: De PTSS-diagnose gegeven door de medewerkers van het PDC verschilt niet 

significant met de PTSS-diagnose van de ZIL-22. 

Er werd voldaan aan de assumptie voor het uitvoeren van de Chi-kwadraat test, daar alle 

verwachte celfrequenties groter waren dan 5. Er is een verschil gevonden tussen de PTSS-

diagnoses van de ZIL-22 en de medewerkers van het PDC, gebaseerd op de DSM-IV-TR 

(in het vervolg genoemd als PTSS-diagnose van het PDC) (χ²(1, 127)=38.83, p<.001). Bij 

28 van de 127 individuen (22%) werd geen consensus in de diagnose bevonden. Zie Tabel 

2 voor een overzicht van de gegeven PTSS-diagnoses. 

 

Tabel 2: Frequenties wel of geen PTSS-diagnose 

 PTSS-diagnose PDC 

  wel niet 

PTSS-diagnose ZIL-22 wel 50 19 

  niet 9 49 

 

                                                 
2
 Zie bijlage II voor de output van SPSS betreffende normaliteit.  



Hypothese 2: Het vermijdingscluster van PTSS, de depressieve klachten en vermijdende 

copingstijl correleren hoog met elkaar. 

Het is gebleken dat het PTSS vermijdingscluster samenhangt met gerapporteerde 

depressieve klachten (rs=.59, N=128, p<.001, tweezijdig) en een vermijdende copingstijl 

(rs=.30, N=114, p<.01, tweezijdig). Depressieve klachten en vermijdende copingstijl hingen 

eveneens samen (rs=.28, N=114, p<.01, tweezijdig). 

 

Hypothese 3: Individuen met PTSS-klachten scoren hoger op vermijdende copingstijl dan 

op toenaderingsgerichte copingstijl. 

Uit de one-sample t-test is naar voren gekomen dat individuen aangaven meer een 

vermijdende dan toenaderingsgerichte copingstijl te hanteren (t(113)=-3.66, p<.001). In 

Tabel 3 worden de scores van gebruikte copingstijl weergegeven. 

 

Tabel 3: Gemiddelden op toenaderingsgerichte en vermijdende coping  

 N M SD 

Toenaderingsgerichte coping 114 4.28 .92 

Vermijdende coping 114 4.68 .83 

 

Hypothese 4: Een vermijdende copingstijl hangt samen met hogere niveaus van 

gerapporteerde depressieve klachten, een toenaderingsgerichte copingstijl hangt samen 

met lagere niveaus van depressieve klachten.  

De Spearman rho correlatie toonde een verband tussen het melden van depressieve 

klachten en een vermijdende copingstijl (rs=.28, N=114, p<.01, tweezijdig). Een 

toenaderingsgerichte copingstijl hing echter niet samen met de rapportage van depressieve 

klachten (rs=.07, N=114, p=.49).  

 

Hypothese 5: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer depressieve klachten dan 

individuen zonder PTSS-diagnose. 

De Mann-Whitney U-test wees uit dat individuen met PTSS-diagnose meer depressieve 

klachten rapporteerden dan individuen zonder PTSS-diagnose, zowel bepaald via de ZIL-

22 (Z=-6.76, p<.001) als het PDC (Z=-4.75, p<.001). Tabel 4 geeft de depressieve klachten 

bij wel of geen PTSS-diagnose volgens de ZIL-22 en het PDC weer. 

 



Tabel 4: Depressieve klachten bij wel of geen PTSS-diagnose ZIL-22 en PDC 

    

Depressieve klachten 

   

N 

 

M 

 

SD 

PTSS-diagnose ZIL-22 wel 69 6.84 .53 

 niet 59 5.78 1.10 

PTSS-diagnose PDC wel 60 6.77 .62 

 niet 70 5.94 1.20 

 

Hypothese 6: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer vermijdende copingstijl dan 

individuen zonder PTSS-diagnose. 

Uit de independent-samples t-test bleek dat individuen met een PTSS-diagnose van de ZIL-

22 gemiddeld hoger scoorden op vermijdende copingstijl dan individuen zonder een PTSS-

diagnose van de ZIL-22 (t(112)=2.21, p<.05). De PTSS-diagnose van de ZIL-22 kon 4% 

van de verschillen in vermijdende copingstijl verklaren (d=.42).  

Er is echter geen verschil gevonden in vermijdende copingstijl tussen individuen met en 

zonder een PTSS-diagnose van het PDC (t(111)=.88, p=.38). Zie Tabel 5 voor een 

overzicht van scores op vermijdende copingstijl bij wel of geen PTSS-diagnose volgens de 

ZIL-22 en het PDC. 

  

Tabel 5: Vermijdende copingstijl bij wel of geen PTSS-diagnose ZIL-22 en PDC 

   

 

 

Vermijdende coping 

   

N 

 

M 

 

SD 

PTSS-diagnose ZIL-22 wel 62 4.84 .84 

 niet 52 4.50 .78 

PTSS-diagnose PDC wel 51 4.77 .77 

 niet 62 4.63 .86 

 

Hypothese 7: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer depressieve klachten dan 

individuen zonder PTSS-diagnose, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl.  

Een one-way between-groups covariantie-analyse (ANCOVA) is uitgevoerd, met als 

onafhankelijke variabele de PTSS-diagnose van de ZIL-22 en als afhankelijke variabele de 

depressieve klachten. De scores van de individuen op vermijdende coping is als covariaat 

ingevoerd. Er is een significant verschil gevonden tussen depressieve klachten bij 

individuen met een PTSS-diagnose van de ZIL-22 en individuen zonder een PTSS-

diagnose van de ZIL-22, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl (F(1,111)=33, p<.001, 



partial eta
2
=.23). De assumptie van gelijkheid van variantie werd echter geschonden 

(F(1)=26.1, p<.001).
3
 

Er is een significant verschil gevonden tussen depressieve klachten bij individuen met een 

PTSS-diagnose van het PDC en individuen zonder een PTSS-diagnose van het PDC, 

gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl (F(1,110)=15.57, p<.001, partial eta
2
=.12). De 

assumptie van gelijkheid van variantie werd echter geschonden (F(1)=15.0, p<.001).
4
 

 

Hypothese 8: Vrouwen rapporteren meer PTSS-klachten dan mannen. 

Uit de Mann-Whitney U-test kwam naar voren dat er geen verschil in PTSS-klachten 

tussen mannen en vrouwen was (Z=-1.62, p=.11). In Tabel 6 worden de scores op PTSS-

klachten bij mannen en vrouwen weergegeven. 

 

Tabel 6: PTSS-klachten bij mannen en vrouwen 

   Geslacht  N M SD 

PTSS-klachten man 78 6.35 1.02 

  vrouw 50 6.62 .78 

 
 

Hypothese 9: Vrouwen worden vaker gediagnosticeerd met PTSS dan mannen. 

Er werd voldaan aan de assumptie voor het uitvoeren van de Chi-kwadraat test, daar alle 

verwachte celfrequenties groter waren dan 5. Er is geen verschil gevonden tussen de 

diagnose van PTSS volgens de ZIL-22 en het PDC bij mannen en vrouwen (χ
2
(1, 

N=128)=1.66, p=.197; χ
2
(1, N=130)=.54, p=.46). Tabel 7 toont de frequentie wel of geen 

PTSS-diagnose volgens de ZIL-22 en het PDC bij mannen en vrouwen. 

 

Tabel 7: Frequenties PTSS-diagnose ZIL-22 en PDC bij mannen en vrouwen 

   

Geslacht 

 

   

man 

 

vrouw 

PTSS-diagnose ZIL-22 wel 38 31 

 niet 40 50 

PTSS-diagnose PDC wel 39 21 

 niet 40 30 

 

                                                 
3+4

 De schending van de assumptie van gelijkheid van variantie heeft in dit geval geen consequentie 

voor de interpretatie van het resultaat.  

 



Hypothese 10: Vrouwen met PTSS-klachten scoren hoger op vermijdende copingstijl dan 

mannen met PTSS-klachten. 

De independent-samples t-test liet geen verschillen zien tussen mannen en vrouwen met 

PTSS-klachten in rapportage van vermijdende copingstijl (t(112)=.067, p=.947). Tabel 8 

geeft het gemiddelde op vermijdende copingstijl bij mannen en vrouwen weer. 

 

Hypothese 11: Vrouwen met PTSS-klachten scoren lager op toenaderingsgerichte 

copingstijl dan mannen met PTSS-klachten.  

Uit de independent-samples t-test bleek dat mannen lager scoorden op toenaderingsgerichte 

copingstijl dan vrouwen (t(112)=-2.22, p<.05). Geslacht kon 4% van de verschillen in 

toenaderingsgerichte copingstijl verklaren (d=-.42). Zie Tabel 8 voor het gemiddelde op 

toenaderingsgerichte copingstijl bij mannen en vrouwen. 

 

Hypothese 12: Vrouwen met PTSS-klachten rapporteren meer depressieve klachten dan 

mannen met PTSS-klachten. 

In verband met de niet-normaal verdeelde variabele depressieve klachten, werd de Mann-

Whitney U-test gebruikt. Er werd geen verschil gevonden in depressieve klachten tussen 

mannen en vrouwen met PTSS-klachten (Z=-.61, p=.543). In Tabel 8 wordt het gemiddelde 

op depressieve klachten bij mannen en vrouwen weergegeven. 

 

Tabel 8: Gemiddelden van vermijdende, toenaderingsgerichte coping en depressieve 

klachten bij mannen en vrouwen 

  Geslacht  N M SD 

Vermijdende coping man 69 4.69 .80 

  vrouw 45 4.68 .88 

Toenaderingsgerichte coping man 69 4.13 .96 

  vrouw 45 4.51 .80 

Depressieve klachten man 80 6.41 .90 

  vrouw 51 6.18 1.26 

 

 

Hypothese 13: Vrouwen met PTSS-klachten rapporteren meer depressieve klachten dan 

mannen met PTSS-klachten, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl. 

Een ANCOVA is uitgevoerd om depressieve klachten van vrouwen en mannen met PTSS-

klachten te vergelijken, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl. De onafhankelijke 

variabele was het geslacht en de afhankelijke variabele was de depressieve klachten. De 

scores van de individuen op vermijdende copingstijl is als covariaat ingevoerd. Uit de 



analyse bleek dat de assumptie van gelijkheid van variantie niet werd geschonden 

(F(1)=.33, p=.57). Na het corrigeren voor vermijdende copingstijl werd geen verschil 

gevonden tussen geslacht en depressieve klachten (F(1,111)=.003, p=.95, partial eta
2
 

squared=.00).  

 

Hypothese 14: Individuen met een lagere afgeronde opleiding worden vaker met PTSS 

gediagnosticeerd dan individuen met een hogere afgeronde opleiding. 

Het opleidingsniveau van individuen met een PTSS-diagnose volgens de ZIL-22 en het 

PDC verschilde niet van het opleidingsniveau van individuen zonder een PTSS-diagnose 

volgens de ZIL-22 en het PDC, zoals bleek uit de MannWhitney U-test (U=1541.5, p=.135; 

U=1677.0, p=.31). Tabel 9 toont het gemiddelde opleidingsniveau bij wel of geen PTSS-

diagnose volgens de ZIL-22 en het PDC. 

 

Tabel 9: Gemiddelde opleidingsniveau bij wel of geen PTSS-diagnose ZIL-22 en PDC 

    

Opleidingsniveau 

 

   

N M SD 

PTSS-diagnose ZIL-22 wel 65 4.69 1.68 

 niet 56 4.27 1.56 

PTSS-diagnose PDC wel 55 4.73 1.81 

 niet 68 4.41 1.58 

 

Hypothese 15: Individuen met hogere PTSS-klachten rapporteren een lagere afgeronde 

opleiding dan individuen met lagere PTSS-klachten.  

Uit de Spearman’s rho correlatiecoëfficiënt bleek geen verband tussen de mate van PTSS-

klachten en opleidingsniveau (rs=.03, N=121, p=.72, tweezijdig).
5
 

                                                 
5
 Zie bijlage III voor een overzicht van de SPSS output.  



Discussie 

 

In het huidige onderzoek is onderzocht in welke mate copingstijl samenhangt met 

gerapporteerde depressieve klachten en PTSS-klachten. Daarnaast is gekeken naar de 

invloed van verscheidene demografische variabelen op zowel gebruikte copingstijl als 

genoemde psychische klachten.  

 

Bespreking resultaten
6
 

Als eerste zijn de variabelen uit de huidige steekproef getoetst op normaliteit, waarbij is 

gebleken dat enkele variabelen niet normaal verdeeld zijn. Met betrekking tot de 

gerapporteerde klachten scoren bijna alle individuen hoog op zowel depressieve klachten 

als op PTSS-klachten. Daarnaast blijkt het niveau van opleiding niet gelijk verdeeld over 

de individuen. Er wordt voornamelijk een lage of gemiddelde vervolgopleiding 

gerapporteerd, weinig participanten vermelden een hoge afgeronde opleiding. Doordat niet 

aan de statistische assumptie van normaliteit wordt voldaan, zijn non-parametrische testen 

uitgevoerd. Non-parametrische testen zijn minder gevoelig voor het detecteren van 

significante resultaten (Brace, Kemp, & Snelgar, 2006; Grimm, 1993; Miles & Shevlin, 

2004). Een non-significant resultaat kan mogelijk hierdoor te wijten zijn aan onvoldoende 

power (Miles & Shevlin, 2004). Men kan er derhalve van uitgaan dat een significant 

resultaat, gevonden met een non-parametrische test, zeer waarschijnlijk ook zou zijn 

gevonden met een parametrische test. Aldus is enige voorzichtigheid geboden bij het 

interpreteren van niet-significante resultaten, daar deze wellicht onterecht niet gevonden 

zijn, wat op een type II fout duidt (Grimm, 1993).  

Ten tweede is bij hypothese 1 nagegaan in hoeverre de gegeven diagnoses door de ZIL-22 

en de PDC-medewerkers (gebaseerd op de DSM-IV-TR) overeenkomen. De verwachting 

dat deze in hoge mate overeenkomen is niet bevestigd, daar bij 22% van de individuen 

geen consensus is gevonden tussen de diagnoses volgens de ZIL-22 en de medewerkers van 

het PDC. Deze inconsistentie heeft invloed op de bevindingen in dit onderzoek, daar een 

deel van de statistische analyses op de PTSS-diagnoses gebaseerd zijn. Om een bias in de 

resultaten te voorkomen, zijn de betreffende hypotheses getoetst met zowel de ZIL-22 

diagnoses als de PDC-diagnoses.  

                                                 
6
 Zie bijlage IV voor een overzicht van de gevonden resultaten.  



Bij hypothese 2 is getoetst in welke mate het vermijdingscriterium van de ZIL-22, 

depressieve klachten en vermijdende copingstijl met elkaar correleren. Vanuit de literatuur 

(Brent et al., 1995; Constans et al., 1997; Kessler et al., 1995; Thabet et al., 2004) wordt 

namelijk een mogelijke kunstmatige overlap in gemeten symptomen als verklaring voor de 

hoge comorbiditeit tussen depressie en PTSS geopperd. In dit onderzoek werd tevens 

verwacht dat copingstijl met beide stoornissen samenhangt. Deze verwachting wordt 

ondersteund, daar blijkt dat positieve verbanden tussen het vermijdingscriterium van de 

ZIL-22, depressieve klachten en vermijdende copingstijl bestaan. Vooral de correlatie 

tussen het vermijdingscluster van de ZIL-22 en depressieve klachten is hoog gebleken, wat 

suggereert dat beide dezelfde symptomen meten. Het positieve, maar zwakkere, verband 

tussen vermijdende copingstijl en het vermijdingscriterium van de ZIL-22 duidt eveneens 

op een conceptuele overlap. Deze bevindingen komen overeen met de literatuur, waaruit 

blijkt dat verschillende symptomen uit de criteria van PTSS correleren met symptomen van 

depressie en vermijdende copingstijl. Tevens hangt depressie met vermijdende copingstijl 

samen (Constans et al., 1997; Kessler et al., 1995; Waldrop & Resick, 2004; Walker, 

1991).  

 

Vervolgens is gekeken naar de verwachtingen met betrekking tot depressieve klachten en 

copingstijl in de gehele steekproef (alle individuen met PTSS-klachten) en bij individuen 

met een PTSS-diagnose. 

Bij hypothese 3 is gekeken naar de mate van gebruik van een bepaalde copingstijl bij alle 

individuen. Hierbij werd verwacht dat individuen met PTSS-klachten aangeven in hogere 

mate een vermijdende dan een toenaderingsgerichte copingstijl te hanteren. Uit de 

resultaten blijkt inderdaad dat de individuen hoger scoren op vermijdende copingstijl. Deze 

bevinding komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat gebruik van een vermijdende 

copingstijl samenhangt met PTSS-klachten (Benotsch et al., 2000; Bryant & Harvey, 1995; 

Kemp et al., 1995, in Waldrop & Resick, 2004; Solomon et al., 1988; Sharkansky et al., 

2000; Sutker et al. 1995).  

Daarna is bij hypothese 4 getoetst in hoeverre de gebruikte copingstijl samenhangt met 

depressieve klachten. Hierbij werd verwacht dat vermijdende copingstijl samenhangt met 

hogere niveaus van gerapporteerde depressieve klachten, en toenaderingsgerichte 

copingstijl met lagere niveaus van gerapporteerde depressieve klachten. Deze hypothese 

wordt deels bevestigd. Er is een relatie gevonden tussen het gebruik van vermijdende 

copingstijl en depressieve klachten. Dit betekent dat hogere scores op vermijdende 



copingstijl samenhangen met meer gerapporteerde depressieve klachten. Deze bevinding 

komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat vermijdende copingstijl geassocieerd 

wordt met hogere niveaus van gerapporteerde depressieve klachten (Blalock & Joiner, 

2000; Penedo et al., 2001; Seiffge-Krenker & Klessinger, 2000). De verwachting dat 

toenaderingsgerichte copingstijl samenhangt met lagere niveaus van gerapporteerde 

depressieve klachten wordt echter niet ondersteund. De relatie tussen toenaderingsgerichte 

copingstijl en depressieve klachten blijkt niet significant. Deze bevinding is in strijd met de 

onderzoeken van Lengua en Stormshak (2000), Penedo et al. (2001) en Spangenberg en 

Campbell (1999), waaruit blijkt dat gebruik van een adaptieve copingstijl een negatieve 

voorspeller is voor depressieve klachten. Op deze studies zijn echter enige 

methodologische punten aan te merken. Zo bestaat bij het eerste onderzoek de steekproef 

enkel uit studenten, de tweede uit HIV-seropositieve mannen die homoseksuele contacten 

hebben en daarnaast meestal blank en hoger opgeleid zijn. Het laatste onderzoek bestaat uit 

53 afgekickte alcoholisten in Zuid-Afrika, waarvan voornamelijk mannen. Daar bij deze 

onderzoeken vrij specifieke steekproeven zijn gebruikt, vallen de gevonden resultaten 

wellicht niet goed te generaliseren naar het huidige onderzoek. 

Vervolgens is bij hypothese 5 nagegaan in hoeverre de mate van depressieve klachten 

samenhangt met een PTSS-diagnose. Hierbij werd verwacht dat individuen met een PTSS-

diagnose meer depressieve klachten rapporteren dan individuen zonder een PTSS-diagnose. 

Er is een significant verschil gevonden in de rapportage van depressieve klachten tussen 

individuen met of zonder een PTSS-diagnose. Dit komt overeen met de literatuur, waaruit 

blijkt dat PTSS vaak voorkomt met depressieve klachten (Bargai et al., 2007; Basoglu et 

al., 2004; Breslau et al., 1991; Cascardi, 1999; Ginzburg, 2006; Kessler et al., 1995; Nixon 

et al., 2004; Thabet et al., 2004). 

Daaropvolgend is bij hypothese 6 gekeken in hoeverre een PTSS-diagnose samenhangt met 

gebruikte copingstijl. Hierbij was de verwachting dat individuen met een PTSS-diagnose in 

hogere mate gebruik maken van een vermijdende copingstijl dan individuen zonder een 

PTSS-diagnose. Deze hypothese kan enkel bevestigd worden wanneer gekeken wordt naar 

de PTSS-diagnoses volgens de ZIL-22, daar blijkt dat individuen die door de ZIL-22 

gediagnosticeerd worden met PTSS significant hoger scoren op vermijdende copingstijl. 

Dit blijkt echter niet het geval voor de PTSS-diagnoses volgens de medewerkers van het 

PDC. De conclusie op deze hypothese moet derhalve met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden.  



Als laatste is bij hypothese 7 gekeken naar verschillen in depressieve klachten bij 

individuen met of zonder een PTSS-diagnose, wanneer gecorrigeerd wordt voor 

vermijdende copingstijl. Er werd verwacht dat vermijdende copingstijl invloed heeft op de 

mate van depressieve klachten bij wel of geen PTSS-diagnose. Uit de statistische analyse 

blijkt dat de assumptie van gelijkheid van variantie wordt geschonden. Het blijkt, echter, 

dat de gebruikte F-test meer conservatief is wanneer de groep met de minste observaties 

een kleinere variantie heeft dan de groep met de meeste observaties. Er wordt in dit geval 

minder snel een significant resultaat gevonden. Aangezien dit in het huidige onderzoek het 

geval is, zal er minder snel een significant resultaat gevonden worden. De F-test toont 

significantie aan voor de PTSS-diagnoses, wat betekent dat er zeer waarschijnlijk ook 

significantie aangetoond zou zijn wanneer de varianties wel gelijk waren geweest, en de 

assumptie van gelijkheid van variantie dus niet geschonden zou zijn (Ir. J. Mulder, 

persoonlijke communicatie, 27 mei, 2008). Aldus kan geconcludeerd worden dat, ongeacht 

de mate van vermijdende copingstijl, een verschil bestaat in de mate van depressieve 

klachten tussen individuen met en zonder een PTSS-diagnose. Vermijdende copingstijl lijkt 

-geen invloed te hebben op het verband tussen PTSS en depressieve klachten. Dit komt niet 

overeen met de verwachting dat vermijdende copingstijl de onderliggende factor voor 

PTSS en depressieve klachten zou zijn. Tevens is deze bevinding in strijd met de literatuur, 

waaruit blijkt dat vermijdende copingstijl geassocieerd is met zowel PTSS- als depressieve 

klachten (Benotsch et al., 2000; Blalock & Joiner, 2000; Bryant & Harvey, 1995; Kemp et 

al., 1995, in Waldrop & Resick, 2004; Lengua & Stormshak, 2000; Penedo et al., 2001; 

Seiffge-Krenker & Klessinger, 2000; Solomon et al., 1988; Sharkansky et al., 2000; Sutker 

et al., 1995). Enkele aanmerkingen zijn echter te plaatsen bij de genoemde onderzoeken. Zo 

is het onderzoek van Benotsch et al. (2000) uitgevoerd onder Amerikaanse militairen, 

waarvan slechts 7% vrouwen. Daarnaast was hierbij geen informatie beschikbaar over de 

copingstijl voorafgaand aan militaire gevechtservaring. De steekproef van Seiffge-Krenker 

en Klessinger (2000) beslaat enkel Duitse adolescenten. Dat geen geslachtsverschillen met 

betrekking tot depressieve klachten wordt aangetoond is volgens de auteurs in contrast met 

eerdere onderzoeken. De steekproef van Sharkansky et al. (2000) bestaat uit Amerikaanse 

Golfoorlogveteranen, waarvan 90% mannen. Er waren geen pre-traumatische gegevens 

beschikbaar en daarnaast vormt het gebruik van retrospectieve methoden een mogelijke 

bedreiging voor de interne validiteit, aldus de auteurs. Verder zijn de gevonden 

effectgroottes klein, waardoor de resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

moeten worden. Een laatste kritiekpunt betreft de gebruikte vragenlijsten over copingstijl, 



die niet specifiek ontwikkeld zijn voor gevechtsgerelateerde stress, maar voor algemene 

stress. 

 

Tenslotte is nagegaan in hoeverre demografische variabelen invloed hebben op gebruikte 

copingstijl, depressieve klachten, PTSS-klachten en PTSS-diagnose.  

Als eerste is bij hypothese 8 gekeken naar geslachtverschillen met betrekking tot PTSS-

klachten. De verwachting was dat vrouwen meer PTSS-klachten zouden rapporteren dan 

mannen. Uit de statistische analyse blijkt echter geen significant verschil. Dit komt niet 

overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat vrouwen meer en ernstigere PTSS-klachten 

ervaren na een traumatische ervaring (Ullman & Fillipas, 2005). Een kanttekening bij dit 

onderzoek is dat deze enkel is gedaan naar effecten van kindermisbruik, hetgeen een 

specifiek soort trauma is. Verder betreft het naar eigen zeggen een steekproef op basis van 

vrijwillige deelname, waardoor generalisatie gelimiteerd is. Daarnaast beslaat de steekproef 

enkel hoger opgeleiden, psychologie- en rechtenstudenten, en is daardoor niet 

representatief voor de algemene populatie. 

Vervolgens werd bij hypothese 9 de verwachting getoetst dat vrouwen vaker met PTSS 

gediagnosticeerd worden dan mannen. Er worden echter met betrekking tot de gegeven 

diagnoses geen geslachtsverschillen gevonden. Dit komt niet overeen met de literatuur, 

waaruit blijkt dat vrouwen meer kans hebben op een PTSS-diagnose dan mannen (Breslau 

et al., 1991; Kessler et al., 1995). De steekproef van Breslau et al. (1991) beslaat echter 

enkel jonge mensen en heeft een beperkte sociaal-economische heterogeniteit, waardoor 

minder goed generaliseerbaar naar de algemene populatie. Tevens zijn de bevindingen 

vooral gebaseerd op retrospectieve ‘lifetime’ gegevens, waardoor wellicht 

onvolkomenheden in herinneringen hebben plaatsgevonden. 

Als derde is bij hypothese 10 gekeken naar geslachtsverschillen met betrekking tot 

gebruikte copingstijl. Hierbij werd verwacht dat vrouwen met PTSS-klachten hoger scoren 

op vermijdende copingstijl dan mannen met PTSS-klachten. De hypothese wordt niet 

bevestigd. Deze bevinding komt niet overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat vrouwen 

hoger scoren op vermijdende copingstijl dan mannen (Seiffge-Krenke & Klessinger, 2000; 

Ullman & Fillipas, 2005). 

Vervolgens werd bij hypothese 11 verwacht dat mannen met PTSS-klachten meer 

toenaderingsgerichte copingstijl gebruiken dan vrouwen met PTSS-klachten. Deze 

hypothese wordt niet ondersteund. Uit de resultaten blijkt namelijk dat vrouwen met PTSS-

klachten in hogere mate een toenaderingsgerichte copingstijl gebruiken dan mannen met 



PTSS-klachten. Deze bevinding komt niet overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat 

mannen over het algemeen vaker op toenaderingsgerichte wijze met problemen omgaan 

(Hänninen, 1996; Mohino et al., 2004). Er zijn echter enkele methodologische punten aan 

te merken op dit laatste onderzoek. Zo bestaat de steekproef uit jonge mannelijke Spaanse 

gevangenen, waarvan 78% laaggeschoold is en de middelbare school niet heeft afgemaakt. 

Dit onderzoek is derhalve zeer beperkt te generaliseren naar de algemene populatie en het 

huidige onderzoek. 

Daarna is bij hypothese 12 gekeken naar geslachtsverschillen met betrekking tot de 

rapportage van depressieve klachten. Hierbij werd verwacht dat vrouwen met PTSS-

klachten significant hoger scoren op depressieve klachten dan mannen met PTSS-klachten. 

Deze hypothese wordt niet bevestigd, daar geen significant verschil wordt gevonden in de 

rapportage van depressieve klachten tussen mannen en vrouwen. Dit is in strijd met de 

literatuur, waaruit blijkt dat vrouwen vier tot vijf keer meer kans hebben op comorbide 

depressie naast PTSS (Basoglu et al., 2004). Een kritiekpunt op dit onderzoek, onder 

overlevenden van een aardbeving in Turkije, is de lage respons, vooral onder mannen en in 

het zwaarst getroffen gebied, wat wellicht heeft gezorgd voor een bias in de steekproef. 

Daarnaast beslaat dit onderzoek enkel individuen met een specifiek trauma en betreft het 

een niet-westerse culturele groep, waardoor de resultaten niet geheel representatief zijn 

voor de populatie van het huidige onderzoek.  

Als vijfde is bij hypothese 13 getoetst in hoeverre geslachtsverschillen bestaan in de mate 

waarin gebruikte copingstijl invloed heeft op depressieve klachten. Hierbij werd verwacht 

dat vrouwen met PTSS-klachten en een vermijdende copingstijl meer depressieve klachten 

zouden hebben dan mannen met PTSS-klachten en een vermijdende copingstijl. Uit de 

statistische analyse blijkt echter geen significant verschil tussen mannen en vrouwen in 

rapportage van depressieve klachten, wanneer gecorrigeerd wordt voor vermijdende 

copingstijl. Deze bevinding is in strijd met eerder onderzoek, waaruit blijkt dat 

vermijdende copingstijl bij vrouwen, maar niet bij mannen, is gerelateerd aan toename in 

depressieve klachten in stressvolle situaties (Blalock & Joiner, 2000). De auteurs van het 

betreffende onderzoek stellen echter zelf dat nader te bepalen cognitieve variabelen 

wellicht het effect van geslacht op vermijdende copingstijl mediëren, deze worden in het 

onderzoek niet onderzocht. Een ander methodologisch punt betreft de steekproef, die 

beslaat enkel eerstejaars psychologiestudenten in de VS. Het is dus de vraag in hoeverre de 

bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden naar andere populaties. 



Als laatste is bij hypothese 14 en 15 gekeken naar de invloed van opleidingsniveau op 

PTSS-klachten en PTSS-diagnose. Hierbij werd verwacht dat individuen met een lagere 

afgeronde opleiding meer PTSS-klachten rapporteren dan individuen met een hogere 

opleiding. Deze hypothese wordt niet bevestigd door statistische analyse. Daarnaast werd 

verwacht dat individuen met een lagere opleiding vaker met PTSS worden 

gediagnosticeerd dan individuen met een hogere afgeronde opleiding. Er blijkt geen 

significant verschil. Dit is in strijd met de literatuur, waar een lager opleidingsniveau als 

risicofactor voor het ontwikkelen van PTSS na een traumatische ervaring blijkt (Bremner et 

al., 1995; Brewin et al., 2000, Engelhard et al., 2006). De gevonden correlaties in de meta-

analyse van Brewin et al. (2000) zijn echter zeer klein. Een methodologisch punt bij 

Engelhard et al. (2006) is dat het een specifieke steekproef betreft, namelijk vrouwen die 

een miskraam of doodgeboorte van een kind hebben meegemaakt. Hierdoor zijn de 

bevindingen wellicht niet geheel te generaliseren naar het huidige onderzoek. Daarnaast 

bleek het risico op PTSS vooral groot bij de groep individuen met een lage opleiding in 

combinatie met hoog neuroticisme (73%) in tegenstelling tot een lage opleiding en laag 

neuroticisme (37%). Daar neuroticisme in het huidige onderzoek niet is onderzocht, rijst de 

vraag of de bevindingen uit Engelhard et al. (2006) voor dit onderzoek relevant zijn.  

 

Methodologische overwegingen 

Er zijn een aantal algemene kritiekpunten gerezen met betrekking tot het huidige 

onderzoek. Zo omvat deze geen representatieve steekproef voor de algemene populatie, 

maar een subgroep van individuen die na een traumatische ervaring psychische klachten 

hebben, al dan niet met een PTSS-diagnose. Daarnaast is er geen controlegroep gebruikt 

van individuen die al dan niet een trauma hebben meegemaakt, maar geen 

traumagerelateerde psychische klachten hebben. Om deze reden kunnen de gevonden 

resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de algemene populatie.  

Een tweede punt is de steekproefgrootte. In totaal beslaat de steekproef 131 individuen, wat 

volgens de stelregel voor steekproefgrootte bij correlationeel onderzoek, 10 maal het aantal 

predictoren of het aantal predictoren plus 104 (Tabacknick & Fidell, 2001, in Brace, Kemp, 

& Snelgar, 2006), groot genoeg zou zijn om significante resultaten aan te tonen. Met 

behulp van een grotere steekproef zouden wellicht meer significante resultaten worden 

gevonden, die met de huidige steekproef niet aangetoond kunnen worden. Het verkrijgen 

van een grotere steekproef is op moment van dit onderzoek echter niet mogelijk, daar het 

PDC slechts twee jaar bestaat en derhalve niet meer cliënten beschikbaar zijn voor data-



analyse. Daarnaast is bij enkele individuen (N=17) geen informatie beschikbaar betreffende 

de COPE-Easy, daar zij niet in voldoende mate over de Nederlandse taal beschikten om 

deze te kunnen invullen. Derhalve zijn deze individuen niet meegenomen in de analyses 

betreffende de variabele copingstijl.  

Een ander kritiekpunt is het feit dat voor de statistische analyses niet gebruik is gemaakt 

van de ruwe scores van de participanten op de vragenlijsten, maar van de totaalscores van 

samengevoegde items op subschalen. Op deze wijze is specifieke informatie betreffende de 

scores van participanten verloren gegaan en kunnen minder nauwkeurigere analyses 

uitgevoerd worden. Vervolgonderzoek zou gebruik kunnen maken van de ruwe scores, daar 

deze meer gedetailleerde informatie bevatten voor de statistische analyses.  

Een volgend kritiekpunt is het feit dat enkele variabelen niet normaal verdeeld zijn. Zo 

blijken individuen uit de steekproef veelal hoog te scoren op depressieve klachten en 

PTSS-klachten. Daarnaast blijkt een relatief groot deel van de individuen in de huidige 

steekproef een lagere opleiding te rapporteren (cumulatief 33.9% rapporteert als hoogst 

afgeronde opleiding lager voortgezet of beroepsonderwijs of basisschoolonderwijs en 

61.3% heeft middelbaar beroepsonderwijs afgerond). Door deze scheve verdeling in de 

data moest gebruik worden gemaakt van non-parametrische testen in de statistische 

analyses. Dit kan mede een verklaring vormen voor het feit dat verscheidene hypotheses 

betreffende demografische variabelen, zoals het verschil tussen mannen en vrouwen in 

copingstijl en depressieve klachten of opleidingsniveau en PTSS-klachten, niet bevestigd 

kunnen worden, terwijl die wel uit de literatuur blijken.  

Verder blijkt dat individuen in de huidige steekproef veelal laag scoren op gebruik van 

zowel toenaderingsgerichte als vermijdende copingclusters, zoals die voor het huidige 

onderzoek gevormd zijn. Hierdoor kunnen waarschijnlijk verscheidene hypotheses niet 

bevestigd worden, zoals geslachtsverschillen met betrekking tot gebruikte copingstijl. 

Wellicht komt dit doordat de overige subschalen, nuchterheid en sociale steun zoeken, niet 

zijn meegenomen in de analyses en scoren individuen relatief hoog op deze subschalen. 

Een alternatieve verklaring kan zijn dat individuen over het algemeen zeer gelijkmatig 

scoren op alle coping subschalen, in plaats van, zoals werd verwacht, hoog op een 

specifieke subschaal en laag op de andere. Hierdoor zouden de verschillen tussen 

toenaderingsgerichte en vermijdende copingstijl niet substantieel genoeg zijn om een 

significant resultaat aan te tonen. Daarnaast valt de subschaal sociale steun zoeken, waar 

vrouwen over het algemeen hoger op scoren dan mannen, in de huidige analyse ook onder 

toenaderingsgerichte copingstijl. Wellicht is door het achterwege laten van analyses met de 



overige copingsubschalen informatie verloren gegaan. Daarnaast is de indeling van 

subschalen gebaseerd op de indeling volgens het PDC, niet op de indeling zoals die 

onderzocht is door Kleijn et al. (2000), daar het huidige onderzoek gebaseerd is op de data 

van het PDC. De vraag die hierbij rijst is echter of de indeling in subschalen volgens het 

PDC betrouwbaar en valide is in vergelijking met de indeling volgens Kleijn et al. (2000) 

die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.  

Een overig kritiekpunt is dat er inderdaad een correlationele overlap wordt gevonden tussen 

het cluster vermijding van de ZIL-22, depressieve klachten, gemeten door de SCL-90, en 

vermijdende copingstijl, gemeten door de COPE-Easy. Dit heeft implicaties voor de 

gevonden resultaten in het huidige onderzoek, daar deze zijn gebaseerd op de assumptie dat 

vermijdende copingstijl, depressieve klachten en PTSS-klachten verschillende concepten 

meten. Hierdoor is het mogelijk dat de hogere mate van rapportage betreffende 

vermijdende copingstijl bij PTSS-klachten in feite een uiting van PTSS zelf is (Benotsch et 

al., 2000). De gevonden resultaten in het huidige onderzoek zullen om deze reden met 

enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.  

 

Suggesties vervolgonderzoek 

Uit de kritiekpunten zijn enkele suggesties naar voren gekomen voor vervolgonderzoek.  

Als eerste zouden de niet significant bevonden verbanden nader onderzocht kunnen worden 

met behulp van een meer gedifferentieerde en representatieve steekproef, waarin onder 

andere een controlegroep van individuen zonder traumagerelateerde psychische klachten. 

In dat geval zullen de scores op de variabelen depressieve klachten en PTSS-klachten 

waarschijnlijk normaal verdeeld zijn, zodat gebruik gemaakt kan worden van parametrische 

testen, die gevoeliger zijn voor het aantonen van significante resultaten.  

Ten tweede zou vervolgonderzoek kunnen uitzoeken welke mogelijke oorzaken aan de 

inconsistentie in de gegeven diagnoses ten grondslag liggen. Onderzocht kan worden of het 

verschil mogelijk ligt aan het feit dat de ZIL-22 een zelfinventarisatielijst betreft, de wijze 

waarop de DSM-IV-TR criteria zijn gevormd of de wijze waarop de PDC-medewerkers de 

DSM-IV-TR hanteren.  

Tevens zou toekomstig onderzoek gebruik kunnen maken van de ruwe scores, in plaats van 

de eindscores op samengestelde subschalen zoals in dit onderzoek het geval is, daar de 

ruwe scores meer precieze informatie bevatten voor de statistische analyses.  

Ten vierde zal in vervolgonderzoek verder uitgezocht kunnen worden hoe individuen 

scoren op de verschillende copingstijlen door alle coping subschalen in de statistische 



analyses mee te nemen, niet enkel toenaderingsgerichte en vermijdende copingstijl. Tevens 

zouden aparte analyses betreffende toenaderingsgerichte copingstijl met en zonder de 

subschaal sociale steun zoeken uitgevoerd kunnen worden, om het effect van deze 

specifieke copingstijl en geslacht op psychische klachten nader te bekijken.  

Daarnaast zou toekomstig onderzoek de vraag in hoeverre depressieve klachten voorafgaan 

aan, gelijktijdig voorkomen met of volgen op de traumatische gebeurtenis en PTSS-

klachten nader kunnen uitzoeken. De data van dit onderzoek beslaan enkel post-

traumatische gegevens, daar geen pre-traumatische niveaus van depressieve klachten bij de 

individuen bekend zijn.  

Verder zal vervolgonderzoek de invloed van demografische variabelen, zoals geslacht, 

leeftijd en opleiding, op traumagerelateerde psychische klachten nader kunnen 

onderzoeken, om zodoende meer consistentie op dit gebied te krijgen. De bestaande 

literatuur en de resultaten uit het huidige onderzoek geven geen eenduidig beeld 

betreffende deze verbanden.  

Als laatste zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen hoe de relatie tussen vermijdende 

copingstijl, depressieve klachten en PTSS-diagnose zich precies verhoudt, en in welke mate 

deze elkaar wederzijds beïnvloeden. In de toekomst zou verder onderzoek naar de 

gevonden correlaties gedaan moeten worden, daar met het huidige onderzoek geen 

definitieve conclusies getrokken kunnen worden.  

 

Conclusie  

Naar aanleiding van de bovenstaande bespreking van resultaten en discussiepunten, zijn 

enkele algemene conclusies te vormen betreffende het huidige onderzoek.  

Als eerste kan uit de resultaten geconcludeerd worden dat een zekere mate van 

inconsistentie bestaat in de gegeven PTSS-diagnoses door de ZIL-22 en door de PDC-

medewerkers.  

Een tweede belangrijke conclusie is het feit dat het vermijdingscluster van de ZIL-22, 

depressieve klachten van de SCL-90 en vermijdende copingstijl van de COPE-Easy met 

elkaar samenhangen. Met name de hoge, positieve correlatie tussen het vermijdingscluster 

van de ZIL-22 en depressieve klachten duidt op een overlap in meetniveau van symptomen.  

Met betrekking tot de hypotheses betreffende copingstijl en psychische klachten komt naar 

voren dat getraumatiseerde individuen in het algemeen hoger scoren op gebruik van 

vermijdende copingstijl dan toenaderingsgerichte copingstijl. Daarnaast rapporteren 

individuen met een PTSS-diagnose volgens de ZIL-22 in hogere mate gebruik van 



vermijdende copingstijl dan individuen zonder PTSS-diagnose van de ZIL-22, dit geldt 

echter niet voor PTSS-diagnoses volgens de PDC-medewerkers. Gezien het feit dat een 

PTSS-diagnose bij de ZIL-22 samenhangt met een hogere mate van PTSS-klachten, 

suggereert deze bevinding dat vermijdende copingstijl in verband staat met ernstigere 

PTSS-klachten. Betreffende depressieve klachten wordt vermijdende copingstijl in verband 

gebracht met hogere niveaus van depressieve klachten, echter hangt toenaderingsgerichte 

copingstijl niet samen met lagere niveaus van depressieve klachten.  

Wanneer vervolgens wordt gekeken naar depressieve klachten, valt op dat individuen met 

een PTSS-diagnose hogere niveaus van depressieve klachten rapporteren dan individuen 

zonder PTSS-diagnose, ongeacht de invloed van vermijdende copingstijl. Zeer opvallend is 

dat bijna alle individuen hoog scoren op depressieve klachten, wat suggereert dat 

depressieve klachten een algemeen en veelvoorkomend fenomeen zijn na een traumatische 

ervaring. Daarnaast lijkt de ernst van depressieve klachten samen te hangen met de ernst 

van PTSS-klachten, daar meer depressieve klachten worden gerapporteerd met een PTSS-

diagnose dan zonder een PTSS-diagnose.  

Met betrekking tot de hypotheses betreffende demografische variabelen en copingstijl, 

depressieve klachten en PTSS-klachten, is opmerkelijk dat veel verwachtingen met 

betrekking tot geslachtsverschillen niet bevestigd kunnen worden. Zo blijken vrouwen ten 

opzichte van mannen niet meer PTSS-klachten te rapporteren, niet vaker gediagnosticeerd 

te worden met PTSS, geen hogere niveaus van depressieve klachten te rapporteren en niet 

hoger te scoren op vermijdende copingstijl. Daarentegen blijken mannen juist lager te 

scoren op toenaderingsgerichte copingstijl. Betreffende opleidingsniveau blijken tevens 

geen verbanden aantoonbaar. Individuen met een lagere afgeronde opleiding rapporteren 

niet meer PTSS-klachten en worden niet vaker met PTSS gediagnosticeerd. 

 

Klinische implicaties 

De bevinding dat er een inconsistentie is gevonden tussen de gegeven PTSS-diagnoses 

door de ZIL-22 en de PDC-medewerkers heeft implicaties voor de klinische praktijk, 

waarbij de vraag rijst in hoeverre de diagnostiek van PTSS, met behulp van deze 

instrumenten, betrouwbaar is.  

De gevonden correlaties tussen het vermijdingscluster van de ZIL-22, depressieve klachten 

van de SCL-90 en vermijdende copingstijl van de COPE-Easy, zouden deels de hoge mate 

van comorbiditeit kunnen verklaren die veelal aangetoond wordt tussen depressieve 

klachten en PTSS-klachten. Wellicht zou in een toekomstige versie van de DSM (American 



Psychiatric Association, 1994) een depressief subtype van PTSS gecreëerd kunnen worden. 

In de behandeling kan wellicht extra aandacht worden besteed aan het vermijdende 

karakter van dit subtype, dat mogelijk mede samenhangt met een vermijdende copingstijl.  

Het feit dat vermijdende copingstijl effect lijkt te hebben op zowel de mate van depressieve 

klachten als PTSS-klachten, betekent dat er in de klinische praktijk extra gelet zou kunnen 

worden op de gebruikte copingstijl bij getraumatiseerde individuen. Indien die in hoge 

mate vermijdend is, wijst dit op een verhoogd risico op depressieve klachten. In de 

behandeling zou meer nadruk gelegd kunnen worden op het verbeteren van copingstijl, met 

als eerste doel de huidige depressieve klachten en PTSS-klachten te doen verminderen en 

als preventieve functie om de kans op PTSS-klachten, in de vorm van terugval of na een 

eventueel nieuwe traumatische ervaring, in de toekomst te verminderen. 

Er wordt geen invloed van demografische variabelen op copingstijl, depressieve klachten 

en PTSS-klachten aangetoond. Derhalve zou in de behandeling geen verschil gemaakt 

moeten worden tussen mannen en vrouwen, daar zij beide evenveel kans lijken te hebben 

op depressieve klachten en PTSS-klachten. Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen of 

er inderdaad geen verschil bestaat tussen geslacht en psychische klachten na een 

traumatische ervaring.  

 

Al met al worden in dit onderzoek enkele interessante bevindingen gedaan betreffende 

copingstijl en psychische klachten na een traumatische ervaring. Desondanks wordt 

aangeraden om in de toekomst verder onderzoek naar zowel de niet-bevestigde 

verwachtingen als de gevonden verbanden uit te voeren. Wellicht kan met behulp van een 

betere methodologische opzet, een meer gedifferentieerde steekproef en inclusie van 

bovengenoemde kritiekpunten en aanbevelingen meer nauwkeurige resultaten worden 

verkregen.  
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Bijlage I: SPSS variabelen 
 

Gegevens cliënten 

1. ID-nummer 

Intakeverslag 

2. Geslacht (1=man, 2=vrouw) 

3. Leeftijd (geboortejaar) 

4. Huwelijkse status (1=ongehuwd (alleenwonend, 2=ongehuwd (samenwonend, 

3=gehuwd, 4=weduwstaat, 5=gescheiden, 6=gescheiden levend) 

5. Geboorteland (1=Nederland gemiddelde opleidingsniveau bij wel of niet 

PTSS-diagnose van de ZIL-22, 2=Marokko, 3=Turkije, 4=Suriname, 

5=Nederlandse Antillen, 6=Indonesië, 7=Overig) 

Eindverslag 

6. PTSS: DSM diagnose PDC (1=wel, 2=niet)  

ZIL-22 

7. wel/niet diagnose PTSS (1= wel, 2=niet) 

8. Vermijding 

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

SCL-90 

9. Depressie  

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

COPE-Easy 

10. Actief (act)  

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

11. Planmatig (pln)  

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

12. Voorrang geven (sup)  

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

13. Ontkennen (den)  

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

14. Afleiding (men)  

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

15. Opgeven (beh) 

(1=zeer laag, 2=laag, 3=verlaagd, 4=gemiddeld, 5=verhoogd, 6=hoog, 7=zeer 

hoog) 

 



Bijlage II: SPSS output normaliteit 
 

PTSS-klachten 

Tabel 1: Normaliteit PTSS-klachten  

  PTSS-klachten 

N 128 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
6.45 

  Std. Deviation .938 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.400 

  Positive .280 

  Negative -.400 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.523 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 
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Depressieve klachten 

 

Tabel 1: Normaliteit depressieve klachten 

  Depressieve klachten 

N 131 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
6.32 

  Std. Deviation 1.054 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.359 

  Positive .260 

  Negative -.359 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 
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Toenaderingsgerichte copingstijl 

 

Tabel 2: Normaliteit toenaderingsgerichte coping 

  

Toenaderingsgerichte 

coping 

N 114 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
4.2785 

  Std. Deviation .91736 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.066 

  Positive .065 

  Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .702 

Asymp. Sig. (2-tailed) .708 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 
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Vermijdende copingstijl 

 

Tabel 3: Normaliteit vermijdende coping 

  Vermijdende coping 

N 114 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
4.6842 

  Std. Deviation .82752 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.112 

  Positive .112 

  Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.200 

Asymp. Sig. (2-tailed) .112 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 
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Bijlage III: SPSS output 
 

Hypothese 1: Chi-kwadraat test 

 

Tabel 1: Case Processing Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

ZIL diagnose PTSS *  

PDC diagnose PTSS 127 96.9% 4 3.1% 131 100.0% 

 

Tabel 2: Crosstabulation PTSS-diagnose ZIL-22 en PDC 

PDC diagnose 

PTSS 

    wel niet Total 

Count 50 19 69 

Expected Count 32.1 36.9 69.0 

% within ZIL diagnose 

wel/niet PTSS 
72.5% 27.5% 100.0% 

% within PDC diagnose 

wel/niet PTSS 
84.7% 27.9% 54.3% 

wel 

% of Total 39.4% 15.0% 54.3% 

Count 9 49 58 

Expected Count 26.9 31.1 58.0 

% within ZIL diagnose 

wel/niet PTSS 
15.5% 84.5% 100.0% 

% within PDC diagnose 

wel/niet PTSS 
15.3% 72.1% 45.7% 

ZIL diagnose 

PTSS 

niet 

% of Total 7.1% 38.6% 45.7% 

Count 59 68 127 

Expected Count 59.0 68.0 127.0 

% within ZIL diagnose 

wel/niet PTSS 
46.5% 53.5% 100.0% 

% within PDC diagnose 

wel/niet PTSS 
100.0% 100.0% 100.0% 

Total 

% of Total 46.5% 53.5% 100.0% 

 



Tabel 3: Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 41.082(b) 1 .000     

Continuity 

Correction(a) 
38.825 1 .000     

Likelihood Ratio 44.142 1 .000     

Fisher's Exact Test       .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
40.759 1 .000     

N of Valid Cases 127         

a Computed only for a 2x2 table 

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

26.94. 

 

Hypothese 2: Spearman’s rho correlatie 

 

Tabel 4: Correlaties 

      

Vermijding 

score ZIL 

Depressieve 

klachten 

Vermijdende 

coping 

Spearman's 

rho 

Vermijding 

score ZIL 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .589(**) .300(**) 

    Sig. (2-

tailed) 
. .000 .001 

    N 128 128 114 

  Depressieve 

klachten 

Correlation 

Coefficient 
.589(**) 1.000 .276(**) 

    Sig. (2-

tailed) 
.000 . .003 

    N 128 131 114 

  Vermijdende 

coping 

Correlation 

Coefficient 
.300(**) .276(**) 1.000 

    Sig. (2-

tailed) 
.001 .003 . 

    N 114 114 114 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hypothese 3: One-sample t-test 

 

Tabel 5: One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Toenadering - vermijdende coping 
114 -.4057 1.18312 .11081 

nulpunt 131 .00 .000(a) .000 

a t cannot be computed because the standard deviation is 0. 

 



Tabel 6: One-Sample Test 

  Test Value = 0 

  t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

          Lower Upper 

Toenadering - 

vermijdende coping 

-

3.661 
113 .000 -.40570 -.6252 -.1862 

 

Hypothese 4: Spearman’s rho correlatie 

 

Tabel 7: Correlaties 

      

Depressie

ve 

klachten 

Toenaderingsgeri

chte coping 

Vermijden

de coping 

Spearma

n's rho 

Depressieve 

klachten 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

1.000 .099 .276(**) 

    Sig. (2-

tailed) 
. .296 .003 

    N 131 114 114 

  Toenaderingsgeri

chte coping 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.099 1.000 .066 

    Sig. (2-

tailed) 
.296 . .486 

    N 114 114 114 

  Vermijdende 

coping 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.276(**) .066 1.000 

    Sig. (2-

tailed) 
.003 .486 . 

    N 114 114 114 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hypothese 5: Mann-Whitney U-test 

 

Tabel 8: Ranks 

  PTSS-diagnose ZIL N Mean Rank Sum of Ranks 

Depressieve klachten wel 69 82.21 5672.50 

  niet 59 43.79 2583.50 

  Total 128     

 



Tabel 9: Test Statistics(a) 

  Depressieve klachten 

Mann-Whitney U 813.500 

Wilcoxon W 2583.500 

Z -6.758 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a Grouping Variable: PTSS-diagnose ZIL 

 

Hypothese 6: Independent-samples t-test (voor ZIL-22) 

 

Tabel 10: Group Statistics 

  

PTSS-diagnose 

ZIL N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Vermijdende 

coping 

wel 
62 4.8387 .84336 .10711 

  niet 52 4.5000 .77649 .10768 

 

Tabel 11: Independent Samples Test 

    

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

    F 

Sig

. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

                  

Low

er 

Upp

er 

Vermijde

nde 

coping 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

1.4

93 

.22

4 

2.2

14 
112 .029 .33871 .15299 

.035

58 

.641

84 

  Equal 

varian

ces not 

assum

ed 

    
2.2

30 

110.9

98 
.028 .33871 .15188 

.037

75 

.639

67 

 



Hypothese 6: Independent-samples t-test (voor PDC)  

 

Tabel 12: Group Statistics 

  

PTSS-diagnose 

PDC N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

wel 51 4.7696 .77434 .10843 Vermijdende 

coping niet 62 4.6331 .86332 .10964 

 

Tabel 13: Independent Samples Test 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Varianc

es t-test for Equality of Means 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

    F 

Sig

. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 
Low

er 

Uppe

r 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

.35

9 

.55

0 

.87

6 
111 .383 .13654 .15585 

-

.172

29 

.445

37 

Vermijde

nde 

coping 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

    
.88

5 

110.1

39 
.378 .13654 .15420 

-

.169

05 

.442

13 

 

Hypothese 7: ANCOVA (voor ZIL-22) 

 

Tabel 14: Dependent Variable: Depressieve klachten  

PTSS-diagnose ZIL Mean Std. Deviation N 

wel 6.82 .559 62 

niet 5.87 1.048 52 

Total 6.39 .945 114 

 



Tabel 15: Levene's Test of Equality of Error Variances(a)  

F df1 df2 Sig. 

26.130 1 112 .000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal 

across groups. 

a Design: Intercept+vermijdende_coping+ZILPTSS 

 

Tabel 16: Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 28.836(a) 2 14.418 22.172 .000 .285 

Intercept 96.850 1 96.850 148.936 .000 .573 

vermijdende_coping 2.925 1 2.925 4.498 .036 .039 

ZILPTSS 21.458 1 21.458 32.998 .000 .229 

Error 72.181 111 .650       

Total 4750.000 114         

Corrected Total 101.018 113         

a R Squared = .285 (Adjusted R Squared = .273) 
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Hypothese 7: ANCOVA (voor PDC) 

  

Tabel 17: Dependent Variable: Depressieve klachten  

PTSS-diagnose PDC Mean Std. Deviation N 

wel 6.76 .651 51 

niet 6.08 1.045 62 

Total 6.39 .949 113 

 

Tabel 18: Levene's Test of Equality of Error Variances(a)  

F df1 df2 Sig. 

15.008 1 111 .000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal 

across groups. 

a Design: Intercept+vermijdende_coping+PDCPTSS 

 

Tabel 19: Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 18.840(a) 2 9.420 12.632 .000 .187 

Intercept 87.012 1 87.012 116.684 .000 .515 

vermijdende_coping 5.746 1 5.746 7.705 .006 .065 

PDCPTSS 11.611 1 11.611 15.570 .000 .124 

Error 82.028 110 .746       

Total 4714.000 113         

Corrected Total 100.867 112         

a R Squared = .187 (Adjusted R Squared = .172) 
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Hypothese 8: Independent-samples t-test 

  

Tabel 20: Group Statistics 

  

Geslacht 

proefpersoon N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

man 69 4.6884 .80028 .09634 Vermijdende 

coping vrouw 45 4.6778 .87682 .13071 

 



Tabel 21: Independent Samples Test 

    

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Varianc

es t-test for Equality of Means 

    F 

Sig

. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

                  

Low

er 

Uppe

r 

Vermijde

nde 

coping 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

.42

8 

.51

4 

.06

7 
112 .947 .01063 .15927 

-

.304

94 

.326

19 

  Equal 

varianc

es not 

assume

d 

    
.06

5 

87.9

91 
.948 .01063 .16238 

-

.312

06 

.333

32 

 

Hypothese 9: Independent-samples t-test 

 

Tabel 22: Group Statistics 

  

Geslacht 

proefpersoon N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

man 69 4.1268 .96217 .11583 Toenaderingsgerichte 

coping vrouw 45 4.5111 .79942 .11917 

 



Tabel 23: Independent Samples Test 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Varianc

es t-test for Equality of Means 

95% 

Confidenc

e Interval 

of the 

Difference 

    F 

Si

g. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 
Low

er 

Upp

er 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

2.4

31 

.1

22 

-

2.2

24 

112 .028 
-

.38430 
.17278 

-

.726

65 

-

.041

95 

Toenaderingsg

erichte coping 

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

    

-

2.3

12 

105.4

88 
.023 

-

.38430 
.16619 

-

.713

80 

-

.054

80 

 

Hypothese 10: Mann-Whitney U-test 

 

Tabel 24: Ranks 

  Geslacht proefpersoon N Mean Rank Sum of Ranks 

man 80 67.40 5392.00 

vrouw 51 63.80 3254.00 

Depressieve klachten 

Total 131     

 

Tabel 25: Test Statistics(a) 

  Depressieve klachten 

Mann-Whitney U 1928.000 

Wilcoxon W 3254.000 

Z -.609 

Asymp. Sig. (2-tailed) .543 

a Grouping Variable: Geslacht proefpersoon 

 



Hypothese 11: ANCOVA 

 

Tabel 26: Dependent Variable: Depressieve klachten  

Geslacht proefpersoon Mean Std. Deviation N 

man 6.39 .927 69 

vrouw 6.38 .984 45 

Total 6.39 .945 114 

 

Tabel 27: Levene's Test of Equality of Error Variances(a)  

F df1 df2 Sig. 

.332 1 112 .566 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal 

across groups. 

a Design: Intercept+vermijdende_coping+Geslacht 

 

Tabel 28: Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 7.381(a) 2 3.691 4.375 .015 .073 

Intercept 83.354 1 83.354 98.811 .000 .471 

vermijdende_coping 7.376 1 7.376 8.744 .004 .073 

Geslacht .003 1 .003 .003 .954 .000 

Error 93.636 111 .844       

Total 4750.000 114         

Corrected Total 101.018 113         

a R Squared = .073 (Adjusted R Squared = .056) 
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Hypothese 12: Mann-Whitney U-test (voor ZIL-22) 

 

Tabel 29: Ranks 

  

ZIL diagnose wel/niet 

PTSS N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

wel 65 65.28 4243.50 

niet 56 56.03 3137.50 

Opleidingsniveau 

proefpersoon 

Total 121     

 

Tabel 30: Test Statistics(a) 

  Opleidingsniveau proefpersoon 

Mann-Whitney U 1541.500 

Wilcoxon W 3137.500 

Z -1.496 

Asymp. Sig. (2-tailed) .135 

a Grouping Variable: ZIL diagnose wel/niet PTSS 

 



Hypothese 12: Mann-Whitney U-test (voor het PDC) 

 

Tabel 31: Ranks 

  

PTSS-diagnose 

PDC N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

wel 55 65.51 3603.00 

niet 68 59.16 4023.00 

Opleidingsniveau 

proefpersoon 

Total 123     

 

Tabel 32: Test Statistics(a) 

  Opleidingsniveau proefpersoon 

Mann-Whitney U 1677.000 

Wilcoxon W 4023.000 

Z -1.013 

Asymp. Sig. (2-tailed) .311 

a Grouping Variable: PTSS-diagnose PDC 

 

Hypothese 13: Spearman’s rho correlatie 

 

Tabel 33: Correlations 

      

PTSS score 

ZIL 

categorisch 

Opleidingsniveau 

proefpersoon 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .032 

Sig. (2-

tailed) 
. .724 

PTSS score ZIL 

categorisch 

N 128 121 

Correlation 

Coefficient 
.032 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.724 . 

Spearman's 

rho 

Opleidingsniveau 

proefpersoon 

N 121 124 

 

 

 



Bijlage IV: Overzicht resultaten 

 

Hypothese Conclusie 

1: De PTSS-diagnose gegeven door de medewerkers van het PDC verschilt 

niet significant met de PTSS-diagnose van de ZIL-22. 

Verworpen 

2: Het vermijdingscluster van PTSS, de depressieve klachten en vermijdende 

copingstijl correleren hoog met elkaar. 

Bevestigd 

 

3: Individuen met PTSS-klachten scoren hoger op vermijdende copingstijl dan 

op toenaderingsgerichte copingstijl. 

Bevestigd 

 

4: Een vermijdende copingstijl hangt samen met hogere niveaus van 

gerapporteerde depressieve klachten, een toenaderingsgerichte copingstijl 

hangt samen met lagere niveaus van depressieve klachten. 

Deels 

bevestigd 

5: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer depressieve klachten dan 

individuen zonder PTSS-diagnose. 

Bevestigd 

 

6: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer vermijdende copingstijl 

dan individuen zonder PTSS-diagnose. 

Deels 

bevestigd 

7: Individuen met PTSS-diagnose rapporteren meer depressieve klachten dan 

individuen zonder PTSS-diagnose, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl. 

Bevestigd 

 

8: Vrouwen rapporteren meer PTSS-klachten dan mannen. 

 

Verworpen 

9: Vrouwen worden vaker gediagnosticeerd met PTSS dan mannen. 

 

Verworpen 

10: Vrouwen met PTSS-klachten scoren hoger op vermijdende copingstijl dan 

mannen met PTSS-klachten. 

Verworpen 

11: Vrouwen met PTSS-klachten scoren lager op toenaderingsgerichte 

copingstijl dan mannen met PTSS-klachten. 

Verworpen 

12: Vrouwen met PTSS-klachten rapporteren meer depressieve klachten dan 

mannen met PTSS-klachten. 

Verworpen 

13: Vrouwen met PTSS-klachten rapporteren meer depressieve klachten dan 

mannen met PTSS-klachten, gecorrigeerd voor vermijdende copingstijl. 

Verworpen 

14: Individuen met een lagere afgeronde opleiding worden vaker met PTSS 

gediagnosticeerd dan individuen met een hogere afgeronde opleiding 

Verworpen 

15: Individuen met hogere PTSS-klachten rapporteren een lagere afgeronde 

opleiding dan individuen met lagere PTSS-klachten. 

Verworpen 

 

 

 


