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Voorwoord 

 

In het kader van de masteropleiding Klinische psychologie van de Universiteit Utrecht is dit 

onderzoek uitgevoerd. We willen Centrum ’45 bedanken voor het beschikbaar stellen van hun 

data en Wim Kleijn in het bijzonder voor al zijn hulp bij de dataverwerking. Tot slot willen we 

Jeroen Knipscheer bedanken voor zijn kritische feedback op ons werk. 

Het uitvoeren van dit onderzoek was een leerzame afsluiting van onze vierjarige opleiding 

psychologie. 
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Summary 

                                

In these turbulant times of war and poverty more and more people are forced to flee from their 

homelands. These refugees often experience mood and anxiety disorders. There is a need to know 

more about the aetiology of posttraumatic stress disorder in refugees to have the opportunity to give 

them the best possible treatment.  

This research has tried to give more insight into the relation between PTSD symptoms and the number 

of traumatic events that the refugees have experienced, the coping styles that they are using and the 

social support they experience. A model was created with the intention to explain most of the variance 

in PTSD symptoms. We have used the data of a group of 127 refugees, which were obtained during 

the intake phase of Centrum ’45 in Oegstgeest. These refugees have been examined with the following 

questionnaires: The Harvard Trauma Questionnaire, The Cope-Easy and the Resources Questionnaire. 

It appears that there is a positive correlation between the number of traumatic events and PTSS 

symptoms. The more traumatic events the refugees have experienced, the more symptoms they have. 

The use of a problem focused copingstyle and the number of PTSD symptoms also show a positive 

correlation.  When refugees frequently use a problem focused copingstyle they show less PTSD 

symptoms. When they, on the other hand, frequently use an avoiding copingstyle they are more prone 

to PTSD symptoms. No relation appears to exist between a cognitive copingstyle and the number of 

PTSD symptoms. The results of a regression analysis show that the number of traumatic events, an 

avoiding copingstyle and the amount of social support from friends and acquaintances, that the 

refugees experience, best explains the variance in PTSD symptoms. 

This kind of insight in the risk and protective factors in the development of PTSD in refugees is 

necessary. This information helps to improve existing treatments or can be used to develop a new 

treatment; to give these people the best care possible. Implications for treatment are improving social 

relationships and the use of different copinstyles; especially discouraging the use of an avoidant 

copingstyle.  
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1. Inleiding 

 

Jaarlijks zijn er wereldwijd ongeveer 11.5 miljoen mensen op de vlucht door oorlog en 

armoede. Onder deze vluchtelingen komen psychische problemen, zoals angst- en 

stemmingsstoornissen veelvuldig voor. Als gevolg van oorlog en armoede hebben 

vluchtelingen traumatische gebeurtenissen meegemaakt waardoor de kans op een 

posttraumatische stress stoornis (PTSS) aanwezig is. Ondanks dat er sinds de jaren ´80 in 

Nederland vluchtelingen worden opgenomen is er onder deze vluchtelingen weinig onderzoek 

gedaan naar risico- en beschermende factoren die de kans op het ontstaan van een PTSS 

beïnvloeden (Gerritsen et al., 2006). Mensen met een PTSS blijken vaker te scheiden, vaker 

huiselijk geweld te plegen, meer moeite te hebben met het opvoeden van hun kinderen, vaker 

depressieve klachten te hebben, meer gezondheidsproblemen te ervaren, vaker in contact te 

komen met justitie, minder geld te verdienen en vaker van baan te wisselen dan mensen 

zonder een PTSS. Deze uitkomst toont aan dat PTSS een probleem vormt voor de 

volksgezondheid en toont de noodzaak van preventie en interventie bij deze problematiek 

(Gerritsen et al., 2006; Keane, Marshall & Taft, 2006). Onderzoek naar risico- en 

beschermende factoren bij PTSS problematiek onder vluchtelingen is nodig, omdat 

vluchtelingen voor hun klachten behandeld moeten worden in het land waar ze worden 

opgevangen. Onder andere sociale steun, copingstijlen en het aantal traumatische 

gebeurtenissen blijken belangrijke voorspellers te zijn voor posttraumatische stress 

pathologie. In het huidige onderzoek wordt om deze reden het aantal traumatische 

gebeurtenissen, het ontvangen van sociale steun en de gehanteerde copingstijlen van een 

groep langer in Nederland verblijvende vluchtelingen onderzocht in relatie met PTSS 

symptomatologie. De volgende vraagstelling staat centraal: zijn het aantal traumatische 

gebeurtenissen dat is meegemaakt, de mate van sociale steun die wordt ervaren en de 

gehanteerde copingstijlen significant van invloed op de mate van PTSS symptomatologie? En, 

kan er in het verlengde van deze vraagstelling, een model worden opgesteld waarin duidelijk 

wordt welke variabelen het meest bijdragen aan PTSS symptomatologie? 

 

1.1 PTSS 

Volgens de American Psychiatric Association (2004) kan de diagnose PTSS worden gesteld 

wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan. De betrokkene moet zijn blootgesteld aan 

een traumatische ervaring. Hierbij moet de betrokkene ondervonden hebben, getuige zijn 

geweest van of geconfronteerd zijn met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of 
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dreigende dood of ernstige verwonding met zich hebben meegebracht. Of er moet sprake zijn 

van een gebeurtenis die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van betrokkene of 

van anderen. Bovendien behoren tot de reacties van de betrokkene intense hulpeloosheid, 

angst of afschuw. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd. Er is sprake van 

vermijding van prikkels die aan het trauma gerelateerd zijn. Daarnaast is er vaak sprake van 

emotionele dofheid. Er zijn aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid. Tot slot 

veroorzaakt de stoornis in significante mate lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig 

functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. De duur van de stoornis is 

ten minste langer dan één maand (DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, 2004). 

Een interessante vraag is waarom bij het meemaken van een traumatische gebeurtenis de 

ene persoon wel een PTSS ontwikkelt en een andere persoon niet. Van de mensen die 

geconfronteerd worden met een traumatische gebeurtenis weet ongeveer 80% hiermee om te 

gaan met behulp van eigen hulpbronnen en de steun van anderen. Een minderheid van 10 tot 

20% ervaart problemen in het copingproces en ontwikkelt een PTSS (Breslau et al., 1998; 

Kleber & Brom, 1997). Enkel blootstaan aan een traumatische gebeurtenis blijkt geen 

voldoende voorwaarde te zijn voor het ontstaan van een PTSS (Lloyd & Turner, 2003). Of 

een PTSS wordt ontwikkeld ligt aan complexe verbanden van biologische, psychologische en 

sociale aard (Keane et al., 2006; Sadock & Sadock, 2003). Vanwege deze complexe 

verbanden is het belangrijk om naar factoren te kijken die het risico voor het ontwikkelen van 

een PTSS vergroten.  

Bepaalde traumatische gebeurtenissen lijken een groter risico te vormen voor het 

ontwikkelen van een PTSS dan andere. Er is echter geen consistentie in de literatuur over het 

verband tussen het type trauma en de mate van PTSS symptomatologie (Bowman, 1999; 

Cuffe et al., 1998; Ozer, Best, Lipsey & Weiss, 2003; Van Hest, Vingerhoets, Zwartjes & de 

Smet, 1999). 

Wetenschappelijk onderzoek heeft wel uitgewezen dat hoe meer stressvolle en traumatische 

gebeurtenissen een persoon meemaakt, hoe meer kans deze heeft op het ontstaan van 

gezondheidsproblemen (Holahan & Moos, 1987; Kleber & Brom, 1997). Herhaalde 

blootstelling aan stressvolle en traumatische gebeurtenissen blijkt op deze manier ook het 

risico voor het ontstaan van een PTSS te vergroten (Al-Saffar, Borgå, Edman & Hällström, 

2003; Breslau et al., 1999; Lloyd & Turner 2003). In een onderzoek van Neuner et al. (2004) 

is tevens nog gevonden dat blootstelling aan verschillende typen trauma´s, in vergelijking met 

herhaalde blootstelling aan een gelijksoortige gebeurtenis, de kans op posttraumatische stress 

nog sterker vergroot. 
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Een andere factor die van invloed kan zijn op het ontwikkelen van psychologische 

stoornissen is het beperkt ervaren van sociale steun. Personen die sociale steun binnen hun 

omgeving ontvangen blijken minder kwetsbaar te zijn voor het ontwikkelen van 

psychologische en lichamelijke stoornissen dan mensen die weinig sociale steun ontvangen. 

(Cobb, 1976; Holahan & Moos, 1981; Kleber & Brom 1997). Dit blijkt bij het ontstaan van 

PTSS ook het geval te zijn. Uit twee reviews blijkt dat personen die minder sociale steun 

ontvangen vaker PTSS ontwikkelen, daarnaast vertonen deze mensen ook meer symptomen 

van PTSS (Brewin, Andrews & Valentine, 2000; Ozer et al., 2003). Het ervaren van sociale 

steun maakt het omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen gemakkelijker (Cobb, 1976; 

Kleber & Brom, 1997). Naast het passief ervaren van sociale steun kan het zoeken naar 

sociale steun ook gezien worden als een actieve copingstrategie voor het omgaan met 

traumatische stress (Olff, Langeland & Gersons, 2005). Onderzoek heeft uitgewezen dat het 

uiten van emoties en het praten over de traumatische gebeurtenis het aantal symptomen na een 

traumatische gebeurtenis doet verminderen (Kleber & Brom, 1997; Pennebaker & Harber 

(1993) in Bolton, Glenn, Orsillo, Roemer en Litz, 2003). 

Naast het zoeken van sociale steun als copingstijl zijn er andere copingstijlen die mensen 

kunnen hanteren om met een stressvolle gebeurtenis om te gaan. De aanwezigheid en ernst 

van PTSS symptomen kan gemodereerd worden door het gebruik van copingstijlen (Keane et 

al., 2006). 

Coping wordt door Lazarus en Folkman in verschillende artikelen gedefinieerd als de 

gedachten en handelingen die een individu gebruikt om te kunnen omgaan met interne en 

externe eisen van een stressvolle gebeurtenis. Coping heeft twee functies: de regulatie van 

beangstigende emoties (emotiegerichte coping) en het veranderen van het probleem, of het 

onder controle brengen van de situatie (probleemgerichte coping) (Folkman & Lazarus, 

1980). Emotiegerichte coping kan verder onderverdeeld worden in actieve emotiegerichte 

coping en vermijdende emotiegerichte coping. Onder actieve emotiegerichte coping wordt het 

ventileren van emoties en het cognitief herwaarderen van een stressor verstaan: er wordt 

getracht de impact van een stressor in een ander, meer positief licht te zien. Onder 

vermijdende emotiegerichte coping wordt het ontkennen en jezelf afleiden van het probleem 

verstaan, wat ervoor zorgt dat het eigenlijke probleem niet wordt aangepakt (Holahan & 

Moos, 1987). 

Wanneer een probleem wordt gezien als controleerbaar wordt er doorgaans gekozen voor 

een probleemgerichte coping stijl. Wanneer een persoon geen controle heeft over de situatie 

of wanneer meerdere stressors tegelijkertijd worden ervaren of lange tijd aanwezig blijven, zal 
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er vooral worden getracht de emoties onder controle te krijgen en zal er gebruik worden 

gemaakt van een emotiegerichte copingstijl (Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Folkman & 

Lazarus 1980; Folkman & Lazarus, 1985). In een onderzoek van Folkman en Lazarus (1980) 

bleek dat in 98% van 1332 alledaagse stressvolle gebeurtenissen beide vormen van coping 

worden gebruikt.  

Van een probleemgerichte copingstijl is bekend dat deze een buffer vormt tegen 

verschillende psychologische stoornissen (Compas, Malcarne & Fondacaro, 1988; Genco, Ho, 

Grossi, Dunford & Tadesco, 1999; Ingledew, Hardy & Cooper 1997; Vitaliano, Maiuro, 

Russo & Becket, 1987). De emotiegerichte copingstijl wordt vaak gezien als maladaptief, 

omdat stressgerelateerde problemen, zoals een depressieve stoornis, geassocieerd worden met 

excessief gebruik van een emotiegerichte coping stijl (De Genova, Patton, Jurich & Mac 

Dermid, 1994). Echter een emotiegerichte copingstijl kan in sommige situaties wel adaptief 

zijn, omdat elke situatie om een andere aanpak vraagt (Matheson, Jorden & Anisman, 2007). 

Een emotiegerichte copingstijl kan helpen de weg vrij te maken voor een probleemgerichte 

copingstijl, wanneer het door overweldigende emoties niet mogelijk is een probleemgerichte 

copingstijl te hanteren (Folkman & Lazarus, 1984 in Lazarus en Folkman 1985; Schnider, 

Elhai & Gray, 2007) 

 Wanneer wordt gekeken naar de rol van copingstijlen bij de ontwikkeling van PTSS blijkt dat 

veelvuldig gebruik van een emotiegerichte copingstijl en weinig gebruik van een 

probleemgerichte copingstijl goede voorspellers zijn voor het ontstaan van PTSS (Gil, 2005; 

Nezu & Carnevale, 1987) – de vermijdende copingstijl is in het bijzonder een significante 

voorspeller voor PTSS (Gil, 2005; Olff et al., 2005; Schnider et al., 2007). 

In een uniek onderzoek van Gil en Caspi (2006) is gekeken naar de premorbide 

karaktereigenschappen en copingstijlen van Israëlische studenten en het risico op het ontstaan 

van een PTSS. Uniek aan dit onderzoek is dat deze studenten voor en na een terroristische 

aanslag zijn onderzocht op de copingstijlen die zij hanteerden. De studenten zijn gevraagd hoe 

zij over het algemeen op stressvolle gebeurtenissen reageerden. Nadat ze aan het onderzoek 

hadden deelgenomen werden ze bij toeval slachtoffer van een terroristische aanslag. Na deze 

traumatische gebeurtenis werd aan de studenten gevraagd wat voor copingstijlen ze 

hanteerden om met deze gebeurtenis om te gaan. Het bleek dat studenten die geen PTSS 

ontwikkelden voor de aanslag meer gebruik maakten van een emotiegerichte copingstijl en na 

de aanslag meer gebruik maakten van een probleemgerichte copingstijl, dan studenten die wel 

een PTSS ontwikkelden. De studenten met PTSS maakten daarnaast meer gebruik van een 

vermijdende copingstijl zowel voor als na de aanslag. Ook dit onderzoek ondersteunt de 
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assumptie dat vermijding een significante voorspeller is voor PTSS. Daarnaast komt uit dit 

onderzoek naar voren dat probleemgerichte coping adaptief is voor het omgaan met 

traumatische gebeurtenissen. 

 

1.2 PTSS onder vluchtelingen 

PTSS komt onder vluchtelingen veelvuldig voor. Cijfers betreffende het voorkomen van 

PTSS onder vluchtelingen lopen uiteen van 50% in een Amerikaanse studie met Afghaanse 

vluchtelingen (Malekzai et al., 1996) tot 86% in een Amerikaanse studie naar PTSS bij 

vluchtelingen uit Cambodja (Carlson & Rosser-Hogan, 1991). Mollica et al., (1998) hebben 

onder Vietnamese ex-politieke gevangenen zelfs een PTSS prevalentie van 90% gevonden. 

Een groot deel van deze laatste onderzoeksgroep heeft echter marteling ondergaan, waardoor 

het hoge percentage PTSS bij deze vluchtelingen vertekend zou kunnen zijn (Silove, Steel, 

McGorry, Miles & Drobny, 2002). Bij de controlegroep die minder martelingen heeft 

ondergaan lag het percentage PTSS lager op 79%. De voorgaande studies tonen een erg hoge 

prevalentie, het is echter van belang er verdacht op te zijn het ware percentage niet te hoog in 

te schatten. Zo is er in de voorgaande onderzoeken gebruik gemaakt van een kleine 

steekproef. In een review van Fazel et al. (2005), staat dat grotere en meer zorgvuldig 

uitgevoerde onderzoeken een lagere prevalentie van PTSS vinden dan kleinere onderzoeken. 

Uit voorgaand review bleek, bij vluchtelingen die in rijke westerse landen zijn opgenomen, 

slechts 9% (range 3-18%) met PTSS te zijn gediagnosticeerd. Uit een onderzoek in Nederland 

naar de gezondheidsproblemen van volwassen vluchtelingen en asielzoekers uit Afghanistan, 

Iran en Somalië, bleek van de 178 vluchtelingen in de week voorafgaand aan het onderzoek 

10.6% van de vluchtelingen en 18.1% van de asielzoekers gediagnosticeerd te zijn met PTSS 

(Gerritsen et al., 2006). Ondanks dat de latere cijfers lager uitvallen, blijkt uit deze getallen 

dat PTSS nog steeds een groot probleem vormt onder vluchtelingen. 

Vluchtelingen moeten naast de trauma’s die ze hebben beleefd ook verwerken dat ze in een 

nieuwe situatie leven die vaak anders is dan die in hun thuisland. Ze moeten wennen aan hun 

nieuwe status, daarnaast moeten ze wennen aan de andere gebruiken en taal van het nieuwe 

land. Dit alles is, naast het feit van de soms eindeloze procedures om een verblijfsstatus te 

verkrijgen, een extra belasting die het moeilijk maakt traumatische gebeurtenissen te 

verwerken (Jaukovi, 2002). Bovendien zijn vluchtelingen verwijderd van hun oorspronkelijke 

cultuur, die verklaringen kan geven voor de oorzaak van de traumatische gebeurtenis en die 

door sociale steun en rituelen bescherming kan bieden tegen de negatieve effecten van een 

traumatische gebeurtenis (De Vries, 1996 in Trautman et al., 2002). 
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Vanwege het veelvuldig voorkomen van PTSS door oorlog en armoede is het van belang 

onderzoek te doen naar risico- en beschermende factoren voor het ontwikkelen van een PTSS 

bij vluchtelingen die zijn gearriveerd in ons land. Op deze manier kunnen deze vluchtelingen 

effectieve zorg ontvangen. Het blijkt van belang te zijn een snelle inventarisatie te maken van 

de copingstijlen die worden gehanteerd, om zo snel mogelijk na een gebeurtenis de 

kwetsbaarheid voor een PTSS te bepalen (Amir et al., 1997; Gil 2005; Gil & Caspi 2006; 

Shnider & Elhai 2007; Van Hest et al.,1999).  

Er zijn verschillende risico- en beschermende factoren geassocieerd met het ontstaan van 

PTSS bij vluchtelingen. Het aantal traumatische gebeurtenissen, het ervaren van sociale steun 

en het gebruik van verschillende copingstijlen als voorspellers van posttraumatische stress 

symptomatologie wordt hieronder nader bekeken. 

Vluchtelingen hebben vaak verschillende traumatische gebeurtenissen mee gemaakt. Het 

aantal traumatische gebeurtenissen, voornamelijk oorlogservaringen, blijkt een risicofactor te 

zijn voor het ontstaan van PTSS en de mate van PTSS symptomen onder vluchtelingen. Hoe 

meer traumatische gebeurtenissen de vluchtelingen hebben mee gemaakt, hoe groter de kans 

op het ontwikkelen van PTSS symptomatologie (Ai, Peterson & Ubelhor, 2002; Michultka, 

Blanchard & Kalous, 1998; Al-Saffar et al., 2003). Tevens blijkt dit verband nog sterker te 

worden gevonden als er niet alleen wordt gekeken naar het aantal traumatische 

gebeurtenissen, maar ook als dit wordt gespecificeerd naar het aantal verschillende type 

traumatische gebeurtenissen (Neuner et al., 2004).  

Weinig aandacht is er in de literatuur voor de mate waarin sociale steun invloed heeft op 

PTSS symptomatologie onder vluchtelingen. In de algemene populatie is gevonden dat 

mensen die minder sociale steun ontvangen vaker een PTSS ontwikkelen en daarnaast 

vertonen deze mensen meer symptomen van PTSS (Brewin et al., 2000; Ozer et al., 2003). 

Ook bij vluchtelingenpopulaties is er een verband tussen sociale steun en het aantal PTSS 

symptomen aangetoond (Gerritsen et al., 2006; Schweitzer, Melville, Steel & Lacherez, 

2006), hoewel niet elke studie deze relatie ondersteunt (zie Ai et al., 2002). Een verklaring 

voor de discrepantie tussen deze artikelen is, dat in het onderzoek van Ai et al. veel 

vluchtelingen gediagnosticeerd zijn met PTSS. Deze groep kan zwaarder getraumatiseerd zijn 

en hierdoor kan sociale steun geen bescherming meer bieden. In dit onderzoek heeft van de 

onderzochte vluchtelingen 60% PTSS, vergeleken met minder dan 5% in het artikel van 

Schweitzer et al. en 10,6% in het artikel van Geritsen et al.  

Tot op heden is er evenzo weinig onderzoek gedaan naar de rol van copingstijlen bij het 

ontwikkelen van PTSS onder vluchtelingen. Net als bij de algemene populatie heeft bij 
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vluchtelingenpopulaties probleemgerichte copingstijl een beschermende werking bij het 

ontstaan van psychologische problemen (Noh & Kaspar, 2003). Emotiegerichte en in het 

bijzonder een vermijdende copingstijl heeft een negatief effect op het algeheel welbevinden. 

Bij vluchtelingen heeft het gebruik van deze copingstijl daarnaast een negatief effect op het 

omgaan met de nieuwe situatie als vluchteling (Matheson et al., 2007). 

In een recent onderzoek van Ai, Tice, Whitsett, Ishisaka en Chim (2007) is de relatie tussen 

PTSS en copingstijlen bij vluchtelingen nader bekeken. Wills (1996, in Ai et al., 2007) ziet 

gedragsmatige coping als het oplossen van problemen. Cognitieve coping houdt volgens hem 

in dat mensen een stressvolle situatie in een meer positief licht trachten te zien. Bij een 

cognitieve copingstijl wordt informatie vergeleken, waardoor de gedachte van het trauma 

wordt afgeleid en er nieuwe alternatieven komen voor het oplossen van de problemen. 

Greenberg (1995, in Ai et al., 2007) merkt op dat cognitieve coping het rumineren, over spijt 

dat het trauma niet vermeden had kunnen worden, vermindert. Er wordt volgens hem gefocust 

op een meer positieve oriëntatie en het stellen van nieuwe doelen om zo lichamelijk en 

psychologisch te kunnen aanpassen aan een ‘nieuwe wereld’. Uit onderzoek van Ai et al., 

blijkt dat een cognitieve copingstijl een positief verband heeft met posttraumatische groei. 

Vluchtelingen hebben weinig bronnen en opties in hun nieuwe land. Het gebruik van een 

cognitieve copingstijl blijkt een positieve indicatie te zijn voor het omgaan met trauma, dit 

omdat de nieuwe realiteit geaccepteerd wordt en er getracht wordt om weer vooruit te denken. 

Hierdoor kunnen nieuwe oplossingen worden bedacht. Tevens is gebleken dat het anders gaan 

denken over de traumatische gebeurtenis en diens gevolgen, een positief effect heeft op PTSS 

symptomen en algeheel welbevinden (Taylor, Lichtman & Wood, 1984). Gedragsmatige 

coping blijkt niet veel effect te hebben op het welbevinden na het mee maken van trauma, 

ondanks de correlatie met cognitieve coping. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

vluchtelingen niet in staat zijn om oplossingen voor hun problemen te bedenken. Ze zijn 

verwijderd uit hun gebruikelijke leefomgeving en sociale steun waardoor de vaardigheden, 

die ze hebben ontwikkeld om met stressvolle gebeurtenissen om te gaan, niet meer kunnen 

worden toegepast om een oplossing voor hun problemen te zoeken. Een vermijdende 

copingstijl blijkt een negatief verband te hebben met posttraumatische groei (Ai et al., 2007). 

Over het gebruik van een probleemgerichte copingstijl en emotiegerichte copingstijl bij 

vluchtelingen met PTSS is verder weinig bekend.  

 

1.3 Het huidige onderzoek 
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Vanwege het geringe onderzoek naar risico- en beschermende factoren bij 

vluchtelingenpopulaties, wordt in het huidige onderzoek bij een langer in Nederland 

verblijvende vluchtelingenpopulatie het aantal traumatische gebeurtenissen, de mate van 

sociale steun dat wordt ervaren en de copingstijlen die worden gebruikt, onderzocht in relatie 

met PTSS symptomatologie.  

Bij een groep vluchtelingen uit diverse landen zijn tijdens de intake bij Stichting Centrum 

’45 vragenlijsten afgenomen. Centrum ’45 is een landelijk centrum dat gespecialiseerd is in 

medisch-psychologische behandeling van verzetsdeelnemers, oorlogsgetroffenen en 

slachtoffers van georganiseerd geweld. De vluchtelingen zijn bij Centrum ’45 in behandeling 

voor trauma gerelateerde problematiek. Deze vluchtelingen verblijven langere tijd in 

Nederland en beheersen de Nederlandse taal voldoende om mee te kunnen draaien in een 

Nederlandstalig behandelprogramma.  

 

1.4 Hypothesen 

Het aantal (verschillende type) traumatische gebeurtenissen houdt verband met het ontstaan 

van PTSS en de mate van PTSS symptomen in de algemene populatie en bij 

vluchtelingenpopulaties (Ai et al., 2002; Breslau et al., 1999 Lloyd & Turner 2003; Michultka 

et al., 1998; Neuner et al., 2004; Al-Saffar et al., 2003). In het huidige onderzoek wordt 

bijgevolg een positieve correlatie verwacht tussen het aantal traumatische gebeurtenissen en 

PTSS symptomen. In overeenstemming met het onderzoek van Neuner et al (2004) wordt er in 

dit onderzoek het verband onderzocht tussen de verschillende typen van traumatische 

gebeurtenissen en PTSS symptomatologie. De verwachting is dat hoe meer verschillende 

typen traumatische gebeurtenissen de vluchtelingen hebben mee gemaakt hoe meer PTSS 

symptomen ze zullen rapporteren.  

In het huidige onderzoek wordt een negatieve correlatie verwacht tussen het ervaren van 

sociale steun en het aantal PTSS symptomen. Hoe lager vluchtelingen scoren op het ervaren 

van sociale steun, hoe meer PTSS symptomen ze zullen rapporteren. In het artikel van Ai et 

al., (2002) werd geen verband gevonden tussen sociale steun en PTSS symptomatologie. 

Echter uit de artikelen van Gerritsen et al. (2006) en Schweitzer et al., (2006) blijkt dat het 

ontvangen van weinig sociale steun verband houdt met het ontstaan van PTSS en de mate van 

PTSS symptomen onder vluchtelingen. Vanwege het onderzoek van Gerritsen et al. en 

Schweitzer et al., en omdat er in de algemene populatie wel een verband is aangetoond tussen 

de mate van sociale steun en PTSS symptomatologie (Brewin et al., 2000; Ozer et al., 2003), 

wordt er in het huidige onderzoek tevens een negatieve correlatie verwacht.  
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In het huidige onderzoek is gekozen coping niet strikt op te delen in emotiegerichte coping 

en probleemgerichte coping. Uit de meerderheid van de onderzoeken komt naar voren dat 

vooral vermijding een rol speelt in het ontwikkelen van PTSS (Ai et al., 2007; Gil 2005; Gil 

& Caspi, 2006; Olff et al., 2005; Schnider et al., 2007). Vermijding is slechts een deel van 

emotiegerichte coping (Olff et al., 2005; Schnider et al.,2007). Cognitieve coping valt tevens 

onder emotiegerichte coping en dit kan naast een probleemgerichte copingstijl een 

beschermend effect hebben op PTSS (Ai et al., 2007; Taylor et al., 1984). Gezien dit feit is in 

het huidige onderzoek gekozen vermijding apart te nemen en verder de aandacht te richten op 

de cognitieve copingstijl. 

Van een probleemgerichte copingstijl is bekend dat deze beschermend werkt tegen 

verschillende psychologische stoornissen (Compas et al., 1988; Genco et al., 1999; Hardy & 

Cooper 1997; Vitaliano et al., 1987). Dit verband is ook bij vluchtelingen aangetoond (Noh & 

Kaspar, 2003). Het hanteren van een probleemgerichte copingstijl werkt beschermend tegen 

PTSS in de algemene populatie (Gil, 2005; Gil & Caspi 2006; Folkman & Lazarus, 1984; 

Nezu & Carnevale, 1987). In het artikel van Ai et al., (2007) is aangetoond dat gedragsmatige 

coping een positief effect heeft op PTSS. Aangezien de begrippen gedragsmatige coping en 

probleemgerichte coping overeenkomen kan gedragsmatige coping ook worden gezien als een 

probleemgerichte copingstijl. Het effect van gedragsmatige coping is gering, maar omdat 

probleemgerichte coping een beschermend effect heeft in de algemene populatie tegen PTSS 

wordt er in het huidige onderzoek een negatieve correlatie verwacht tussen het gebruik van 

een probleemgerichte copingstijl en het aantal PTSS symptomen.  

Het gebruik van een cognitieve copingstijl werkt vermoedelijk beschermend tegen PTSS 

problematiek in de algemene en in vluchtelingenpopulatie (Ai et al., 2007; Taylor, Lichtman 

& Wood, 1984). Er wordt bijgevolg dan ook een negatieve correlatie verwacht tussen het 

hanteren van een cognitieve coping stijl en PTSS symptomen. Hoe meer er gebruik wordt 

gemaakt van een cognitieve copingstijl hoe minder PTSS symptomen aanwezig zullen zijn. 

Het hanteren van een vermijdende copingstijl hangt in de autochtone en vluchtelingen 

populatie positief samen met de mate van PTSS symptomen na een traumatische gebeurtenis 

(Ai et al., 2007; Gil, 2005; Gil & Caspi, 2007; Folkman & Lazarus 1984; Matheson et al., 

2007; Nezu & Carnevale 1987; Olff et al., 2005; Schnider et al., 2007; Van Hest et al.,1999). 

Vanwege bovenstaande wordt in huidig onderzoek verwacht dat een vermijdende copingstijl 

een positieve correlatie heeft met PTSS symptomatologie: hoe meer het gebruik van een 

vermijdende copingstijl wordt gerapporteerd, hoe meer PTSS symptomen aanwezig zullen 

zijn. 
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Tot slot wordt er een negatieve correlatie verwacht tussen het zoeken van sociale steun als 

copingstijl en het aantal PTSS symptomen. Het uiten van emoties en het praten over de 

gebeurtenis blijkt het aantal symptomen na een traumatische gebeurtenis te verminderen 

(Kleber & Brom, 1997; Pennebaker & Harber (1993) in Bolton et al., 2003). Hoe meer sociale 

steun er over het algemeen wordt gezocht hoe minder PTSS symptomen aanwezig zullen zijn.  

In het huidige onderzoek wordt bovendien onderzocht welke van de drie factoren en een 

eventuele combinatie van deze drie factoren de meeste variantie van PTSS symptomatologie 

verklaart. Het volgende hypothetische model is opgesteld.  

 

Model 1: Verwachting uitkomsten. 

 

De verwachting is dat het aantal traumatische gebeurtenissen dat is meegemaakt van invloed 

is op het ervaren van sociale steun. Dit wordt verwacht omdat mensen na het memaken van 

een trauma geïsoleerd kunnen raken en sociale banden weg kunnen vallen (Kleber & Brom, 

2003). Ook wordt voorzien dat het aantal traumatische gebeurtenissen van invloed is op de 

copingstijl die wordt gehanteerd. Een getraumatiseerd persoon is wellicht niet meer in staat 

verschillende copingstijlen te hanteren. Daarnaast wordt er verwacht dat de gehanteerde 

copingstijl van invloed is op het ervaren van sociale steun. Wanneer er gebruik wordt gemaakt 

van een vermijdende copingstijl kan het zijn dat iemand zich terug trekt uit zijn sociale 

omgeving. Een actieve copingstijl kan juist leiden tot het actief opzoeken van sociale banden 

of gelegenheden. 

 

Aantal 

gebeurtenissen 

 

 

Sociale steun 

 

 

Copingstijlen 

 

 

PTSS 
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Er bestaat er in de literatuur onduidelijkheid over de mate van invloed van geslacht, het 

aantal jaren in Nederland, afkomst, leeftijd en opleidingsniveau van de vluchtelingen op de 

door de vluchtelingen ervaren PTSS problematiek (Breslau et al., 1998; Gerritsen et al., 2006; 

Gil, 2005; Gil & Caspi 2006; Olff, Langeland, Draijer & Gersons, 2007; Simmons & 

Granveld, 2005; Van Hest et al., 1999). Indien deze factoren een belangrijke invloed blijken 

te hebben op PTSS symptomatologie, dan wordt er in het huidige onderzoek gecontroleerd 

voor deze factoren. Aan het type trauma dat de vluchtelingen hebben mee gemaakt wordt 

geen aandacht besteed. Dit vanwege het feit dat de onderzochte vluchtelingenpopulatie 

allemaal bloot hebben gestaan aan meerdere typen van traumatische gebeurtenissen. Hierdoor 

is het verband tussen type trauma en PTSS symptomatologie moeilijk te onderzoeken. 

 

2. Methoden 

 

2.1 Participanten 

In dit onderzoek zijn de data gebruikt van 127 langer in Nederland verblijvende 

vluchtelingen die zich hebben aangemeld bij Centrum ’45 met ernstige psychische klachten 

als gevolg van trauma’s door vervolging, oorlog en geweld.  

 

2.2 Vragenlijsten 

Het aantal traumatische gebeurtenissen dat de vluchtelingen hebben mee gemaakt en hun 

PTSS symptomatologie is gemeten met de Harvard Trauma Questionnaire.  

De relatie tussen de mate van sociale steun en het aantal PTSS symptomen is gemeten met 

de subschaal sociale steun van de Resources Questionnaire. Deze meet in hoeverre de cliënten 

tegenwoordig steun ondervinden van familie of kinderen, partner of echtgenote, vrienden of 

kennissen en van een vereniging bij moeilijke omstandigheden. 

 De mate waarin vluchtelingen gebruik maken van een probleemgerichte, vermijdende, 

cognitieve of een sociale steun zoekende copingstijl is gemeten met de Cope-Easy. Een 

probleemgerichte copingstijl wordt gemeten met de schaal actief/planmatig en wordt 

omschreven als ‘het ondernemen van actie, het maken van een plan en het concentreren op het 

probleem door het naar de zijkant schuiven van andere zaken, om beter met de stressor om te 

kunnen gaan’. Een cognitieve copingstijl wordt met de nuchterheidschaal van de Cope-Easy 

gemeten. Deze schaal meet cognitief copen als het accepteren van de situatie, maar ook het 

positief herbenoemen ervan. Ook humor als reactie en het afwachten van het juiste moment 

om actie te ondernemen worden in dit onderzoek gezien als onderdeel van een cognitieve 
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copingstijl. Een vermijdende copingstijl wordt gemeten met de schaal vermijding. Hieronder 

valt afleiding zoeken, het ontkennen van het probleem en opgeven. Sociale steun zoeken als 

copingstijl wordt in het huidige onderzoek gemeten met de subschaal sociale steun zoekend. 

Dit betreft het zoeken van sociale steun door het inwinnen van advies en het uiten van 

emoties. Ook de emotionele reactie op het probleem valt hier onder.  

 

2.2.1 Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 

De Harvard Trauma Questionnaire (Mollica et al., 1996) is ontwikkeld om 

geweldservaringen en PTSS symptomen te meten in verschillende culturele populaties. De 

HTQ is een zelfbeoordelingvragenlijst en bestaat uit vier gedeelten. In het huidige onderzoek 

is de lijst met 20 traumatische gebeurtenissen gebruikt om vast te stellen hoeveel traumatische 

gebeurtenissen de vluchtelingen hebben mee gemaakt. De lijst met 16 post traumatische stress 

items wordt gebruikt om de mate van PTSS symptomen te bepalen. Deze 16 items 

corresponderen goed met de DSM-IV subschalen van PTSS. 

Deel één van de oorspronkelijke lijst bestaat uit 17 traumatische gebeurtenissen zoals 

gebrek aan water en voedsel, marteling, verkrachting, de moord op familie of vrienden. Bij 

deze gebeurtenissen kunnen de cliënten aangeven of ze het ‘zelf hebben ondervonden’, 

‘getuige van zijn geweest’, ‘hebben over horen spreken’ of geen van dit alles. In deel twee 

wordt de cliënten gevraagd de meest traumatische gebeurtenis te beschrijven. Deze vraag is 

weg gelaten in de Nederlandse vertaling, zoals in gebruik bij Centrum ’45, en is vervangen 

door 3 extra items die de meest genoemde ervaringen bij de oorspronkelijke lijst reflecteren. 

Dit is gebeurd om de gegevens eenvoudiger te kunnen verwerken. In het derde deel van de 

HTQ staan 4 items over traumatische gebeurtenissen waarbij ook hoofdverwondingen 

optraden. Deel vier van de oorspronkelijke lijst bestaat uit 30 items over posttraumatische 

stress symptomen. De eerste 16 items zijn afgeleid van de DSM-IV criteria voor PTSS. De 

overige 14 items gaan over symptomen die betrekking hebben op de doorgemaakte 

traumatische gebeurtenissen. Bij de HTQ, zoals in gebruik bij Centrum ’45,  wordt bij de lijst 

met 16 post traumatische stress items aan de cliënten gevraagd om aan te geven hoeveel last 

ze de afgelopen week van de symptomen hebben gehad, gebaseerd op een 4-punten schaal 

lopend van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg’. 

Door Mollica et al. (1996) worden twee manieren aangedragen om het aantal traumatische 

gebeurtenissen te berekenen. Bij de eerste manier wordt bij de scoring een 1 gegeven aan alle 

gebeurtenissen die de cliënten zelf hebben ondervonden, getuige van zijn geweest en over 

hebben horen spreken. De totale score is de optelling van de scores voor de 17 items. De 
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tweede manier bestaat uit het categoriseren van hoeveel gebeurtenissen zelf zijn ondervonden, 

van hoeveel gebeurtenissen de cliënten getuige zijn geweest en over hoeveel gebeurtenissen 

de cliënten hebben horen spreken. Er wordt een 0 gegeven als de gebeurtenis niet is mee 

meegemaakt, er wordt een 1 gegeven als er gehoord is over de gebeurtenis, een 2 wanneer de 

persoon getuige is geweest van de gebeurtenis en een 3 als het zelf is ondervonden. Binnen 

Centrum ’45 wordt alleen een 1 gegeven aan de gebeurtenissen die de cliënt zelf heeft mee 

gemaakt. In het huidige onderzoek wordt de tweede manier van Mollica en de manier van 

Centrum’45 gebruikt, om op deze manier een betere differentiatie te kunnen maken tussen 

personen die de traumatische ervaringen zelf hebben mee gemaakt en personen die er van 

hebben gehoord of hier getuige van zijn geweest.  

De totale score voor het aantal PTSS symptomen is berekend door het totaal van de scores 

op de items te delen door het nummer van beantwoorde items (Mollica et al., 1996). Bij een 

score van >2.5 krijgt de patiënt de diagnose PTSS. 

De oorspronkelijke versie van de HTQ is gevalideerd door middel van afname bij 91 

vluchtelingen afkomstig uit Laos, Cambodja en Vietnam (Mollica et al., 1992). De inter-

beoordelaar betrouwbaarheid is hoog voor de traumatische gebeurtenissen (r = .93) en de 

trauma gerelateerde symptomen (r = .98). Tevens is de test- hertest betrouwbaarheid voor  

beide constructen hoog. Voor de traumatische gebeurtenissen werd er een correlatie van .89  

(p<.0001) gevonden en voor de trauma gerelateerde symptomen een correlatie van .92 

(p<.0001). Tot slot is de betrouwbaarheid gemeten met de methode van interne consistentie.  

Cronbach’s alpha is hoog voor de traumatische gebeurtenissen (.90) en de traumagerelateerde  

symptomen (.96). De criterium validiteit bestaat uit een sensitiviteit van .78 en een 

specificiteit van .65. In een pilotstudy van Van Dijk, Kortmann, Kooyman en Bot (1999) naar 

de bruikbaarheid en validiteit van de HTQ als meetinstrument bij een etnische gemengde 

populatie vluchtelingen vonden de auteurs een sensitiviteit van 78 % en een specificiteit van 

71%. In een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid bij het gebruik van de HTQ bij 

een groep vluchtelingen uit Tsjetsjenië, Afghanistan en West- Afrika werd er een hoge 

betrouwbaarheid van .95 gevonden. Bij de vluchtelingen uit Tsjetsjenië, Afghanistan werd 

een sensitiviteit van .94 en .77 en een specificiteit van .84 en .71 gevonden (Renner, Salem & 

Ottomeyer, 2006). De Engelstalige versie van de HTQ is vertaald door het Tolken centrum in 

Zuid-Holland in het Nederlands. Deze versie is bij Centrum ’45 weer vertaald in de 

verschillende moedertalen van de cliënten. De betrouwbaarheid van deze versies zijn goed. 

De Cronbach’s alpha is hoog tussen de verschillende schalen en taalversies (tussen .8 en .9) 

(Kleijn, Hoevens & Rodenburg, 2001). 
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2.2.2 Resources Questionnaire (ResQ) 

De ResQ (Kleijn, Van Heck & Van Waning, 1998), bestaat uit 33 items en inventariseert de 

beschikbaarheid van hulpbronnen bij moeilijke situaties. Daarnaast wordt geïnventariseerd 

welke situaties door de persoon over het algemeen als steunend worden ervaren. De lijst is 

onderverdeeld in de volgende acht subschalen: Sociale steun, Creativiteit / kunst, Expressie, 

Materieel, Sport, Spiritualiteit, Positief zelfbeeld, en Medische bijstand.  

Cronbach’s alpha bedraagt voor de gehele schaal .85. Een aantal van de thematische 

itemclusters heeft duidelijke schaal kenmerken. Dit wil zeggen dat deze schalen in verband 

met elkaar een lagere of hogere Chronbach´s alpha hebben. Zo is Cronbach’s alpha voor 

‘emotionele expressie’(Expressie), ‘financiële situatie’ (Materieel), ‘spirituele 

belangstelling’(Spiritualiteit) en ‘vermogen tot handelen’ (Positief zelfbeeld) respectievelijk: 

.81, .81, .79 en .73. Items die bij schalen Sociale steun en Medische bijstand horen hebben 

relatief lage Cronbach’s alpha waarden. Deze schalen kunnen het beste op itemniveau 

geïnventariseerd worden (Kleijn, Van Heck & Van Waning, 2001). Aangezien in het huidige 

onderzoek de sociale steun schaal gebruikt wordt, zal dit op itemniveau beoordeeld worden. 

De ResQ is een Nederlandse vragenlijst die in Centrum ’45 ontwikkeld is. Er is over de 

validiteit nog geen onderzoek voorhanden. 

 

2.2.3 Cope-Easy 

De Cope-Easy (Van Heck, 1995) inventariseert stresshantering (copinggedrag) opgevat als 

een persoonlijkheidsstijl. 

De oorspronkelijk Engelse versie de COPE (Carver & Scheier, 1989), bestaat uit 60 items 

en is opgesteld aan de hand van theoretische uitgangspunten. Er werd bij vijftien vooraf 

gekozen theoretische copingconcepten vier bijpassende items gezocht.  

De Nederlandse bewerking, die om het onderscheid te kunnen maken met de Engelse versie 

Cope-Easy is genoemd (Van Heck, 1995), bestaat uit vijftien subschalen die gelijk zijn aan de 

vijftien theoretische uitgangspunten. Deze vijftien subschalen zijn: Situatie actief verbeteren, 

Plan maken, Andere zaken laten liggen, Afwachten tot het juiste moment, Advies vragen, 

Gevoelens bespreken, Positief denken, Humor, Situatie accepteren, Troost in geloof, Van 

streek raken, Afleiding zoeken, Ontkennen, Opgeven en Gebruik van alcohol/ medicatie. 

Deze laatste schaal is geen echte subschaal, hij bestaat slechts uit vier vragen die het middelen 

gebruik in kaart brengen. Bij de vertaling van de oorspronkelijke lijst stond niet het streven 
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naar een volkomen equivalente vertaling op de voorgrond, maar is er gestreefd naar een lijst 

die inhoudelijk transparant is en toch recht zou doen aan het karakter van de COPE. 

Het is mogelijk aparte subscores voor subschalen te berekenen, maar deze kunnen ook 

onderverdeeld worden in drie theoretische hoofddimensies. Deze hoofddimensies zijn: Actief 

probleem oplossen, Steun zoeken en Vermijden. Niet in deze clusters opgenomen items gaan 

over het zoeken van steun in religie en het toevlucht nemen tot het gebruik van diverse 

middelen. De factorstructuur van de Cope-Easy komt grotendeels overeen met de 

Amerikaanse factorstructuur van de COPE (Kleijn, Van Heck & Waning, 2000). Omdat de 

Cope-Easy een vrij nieuwe vragenlijst is, is er nog vrij weinig bekend over de validiteit van 

deze lijst. 

De lijst zoals in gebruik bij Centrum 45 is ingekort en bestaat uit 32 items. Deze items zijn 

onderverdeeld in vier schalen: De eerste schaal actief / planmatig bestaat uit drie elementen. 

Voorbeeld items zijn: “Ik maak een actie plan” en “Ik doe extra mijn best om er iets aan te 

kunnen doen” (6 items). Voorbeeld items van de tweede schaal sociale steun zoekend zijn: “Ik 

probeer advies te krijgen van iemand” en “Ik spreek met iemand over hoe ik mij voel” (6 

items). De derde schaal nuchterheid betreft het ‘nuchter’ reageren op het probleem. 

Voorbeelditems zijn: “Ik leer ermee te leven”, “Ik zocht naar iets goeds in wat er is gebeurd” 

en “Ik kan er eigenlijk wel lachen om wat er gebeurt”(8 items). De laatste schaal vermijding 

omvat een aantal (soms) minder functionele reacties als coping strategie. Voorbeeld items 

zijn: “Ik ga naar de film of kijk TV om er minder aan te denken”, “Ik weiger te geloven dat dit 

gebeurt” en “Ik doe minder om tot een oplossing te komen” (6 items).  

Bij de Cope-Easy is het efficiënte karakter (weinig items per schaal) en de potentieel 

genuanceerde benadering van de theoretische uitgangspunten (veel schalen) zeer positief. Uit 

onderzoek onder Nederlandstalige studenten (n=70) blijkt onder meer dat de mediane waarde 

voor Cronbach’s alpha over alle schalen .80 bedraagt. Wat betreft de interne consistentie laat 

alleen ‘afleiding zoeken’ een betrekkelijk lage waarde zien: .58. De range van de overige 

schalen loopt van .70 tot en met .92 (Kleijn et al., 2000; 2001). 
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2.3 Data-analyse 

Om uit te kunnen sluiten dat de variabelen geslacht, aantal jaren in Nederland, land van 

herkomst, leeftijd en aantal opleidingsjaren niet van invloed zijn op de mate van PTSS bij 

vluchtelingen zijn deze zaken getoetst. 

De invloed van de variabele geslacht op het aantal PTSS symptomen is onderzocht aan de 

hand van een t-toets. Met een Pearson’s productmoment- correlatie zijn de invloed van het 

aantal jaren dat een vluchteling in Nederland verblijft, de invloed van leeftijd en het aantal 

opleidingsjaren onderzocht. De invloed die het land van afkomst heeft is onderzocht met een 

ANOVA.  

De betrouwbaarheden van de vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn vergeleken met de 

betrouwbaarheden zoals deze zijn gevonden in ander onderzoek.  

De verkregen data – scores op de HTQ, ResQ en Cope-Easy – zijn geanalyseerd met behulp 

van het statistische programma Statistical Package for the Social Sciences 14.0 (SPSS). 

Binnen dit programma is met Pearson’s productmoment-correlatie onderzocht hoe sterk het 

verband is het tussen het aantal traumatische gebeurtenissen en PTSS symptomatologie. 

Met een t-toets is onderzocht of de cliënten die hoog scoren op sociale steun en de cliënten 

die laag scoren op sociale steun verschillen in de mate van PTSS symptomatologie. Er is 

gekozen voor een t-toets, omdat de items die sociale steun meten samen geen echte schaal 

vormen. Om te kunnen analyseren of het verschil in sociale steun invloed heeft op PTSS 

symptomatologie worden er twee extreme groepen gevormd waarvan bekend is dat ze veel of 

weinig sociale steun ervaren. De uitkomsten op de eerste vier items (ResQ 1= familie of 

kinderen, ResQ 2= partner of echtgenote, ResQ 3= vrienden of kennissen, ResQ 4= 

vereniging) van de ResQ worden verdeeld door middel van twee afkappunten. De groep die 

laag scoort op sociale steun heeft een score van <2.00, deze groep bestaat uit 31.4 % van de 

cliënten. De groep die hoog scoort op het ervaren van sociale steun bestaat uit 27.3 % van de 

cliënten en heeft een score van > 2.50 (zie bijlage 2). Daarnaast is er met de Pearson’s 

productmoment-correlatie onderzoek gedaan naar het verband van de losse items met het 

aantal PTSS symptomen.  

Met de Pearson’s productmoment-correlatie wordt het verband onderzocht tussen de 

verschillende copingstijlen die de vluchtelingen hanteren en de mate van PTSS 

symptomatologie. 

Tot slot wordt met een multiple regressie-analyse onderzocht welke (combinatie) van de 

drie onderzochte factoren het grootste deel van de variantie in PTSS symptomatologie 

verklaard. Alle drie de factoren worden tegelijkertijd in de regressie analyse mee genomen, 



Trauma’s, sociale steun en copingstijl als voorspellers van PTSS symptomatologie 20 

daarna worden de factoren die het minst bijdragen uit de analyse verwijderd tot dat die 

factoren overblijven die de meeste invloed hebben op PTSS symptomatologie. Wanneer 

duidelijk is welke variabelen het meest van invloed zijn op PTSS symptomatologie wordt 

getracht een model te formuleren. Hierna wordt onderzocht aan de hand van partiële 

correlaties of de verwachte verbanden uit het model elkaar beïnvloeden of niet. 

 

3. Resultaten 

 

3.1 Demografische gegevens 

In Tabel 1 staan de demografische gegevens van de vluchtelingensteekproef. De 127 

vluchtelingen zijn afkomstig uit 27 verschillende landen. De meeste vluchtelingen zijn 

afkomstig uit Iran (22,7%), Bosnië (21,1%) en Irak (16,4%) (zie bijlage 1).  

 
Tabel 1: Demografische gegevens van de vluchtelingensteekproef in Centrum ‘45 

  
 

Groep 

 

           Mannen (N=101)                          

 

             Vrouwen (N= 26) 

 

  

Mean 

 

Std. Dev. 

 

Mean 

 

Std. Dev. 

Leeftijd 

Opleidingsjaren 

Aantal jaren Nederland 

42.39 

12.08 

12.35 

7.94 

5.28 

4.85 

44.21 

12.88 

13.12 

 

7.87 

5.88 

3.44 

 

 

3.2 Invloed van achtergrondvariabelen 

Uit de analyse van de invloed van geslacht (t = .082; p= .94), het aantal jaren dat iemand in 

Nederland verblijft (r= .097; p= .30.) , het land van herkomst (F = 2,139; p= .13), de leeftijd 

(r = .037; p= .69) en het opleidingsniveau (r = .019; p= .85) blijkt dat deze factoren niet 

significant van invloed zijn op het aantal PTSS symptomen. Dit is de reden dat deze gegevens 

in het huidige onderzoek verder niet zijn mee genomen. 

 

 

3.3 Verdeling van de scores op de vragenlijsten en de betrouwbaarheden van de vragenlijsten  

Wanneer onderzoek wordt gedaan naar de verdeling van PTSS symptomen, het aantal 

gebeurtenissen, de sociale steun items uit de ResQ en van de 4 schalen van de Cope-Easy 

komt naar voren dat deze data redelijk normaal verdeeld zijn. De scheefheid van de data is: 

PTSS symptomen -.73; het aantal gebeurtenissen volgens Mollica = -1.59 en de manier van 

Centrum '45 = -.40. De sociale steun items van de ResQ, item 1=  .01, item 2 = .22, item 3= 

.51, en van item 4= .86. De schalen van de Cope-Easy actief = .24, nuchter = .52, sociaal = 
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.13,  vermijdend =.23. Het aantal gebeurtenissen gemeten volgens de manier van Mollica is 

erg scheef verdeeld en daarom wordt hier niet verder mee gerekend. 

 
Tabel 2: Betrouwbaarheid van de HTQ, Cope-Easy en ResQ van het huidige onderzoek (HO) en van het 

onderzoek van Kleijn et al. (2000) (Kl). 

 
  HO Kl 

Schalen HTQ Items (N) Chronbach´s 

alpha 

Chronbach´s 

alpha 

HTQ 16 .88  

intrusies 4 .80  

vermijding 7 .73  

prikkelbaarheid 5 .77  

Subschalen Cope-Easy    

actief aanpakken 2 .76 .81 

plan maken 2 .67 .90 

voorrang geven 2 .65 .80 

afwachten gunstig moment 2 .73 .66 

advies vragen 2 .84 .76 

gevoelens bespreken  2 .67 .91 

positief herbenoemen 2 .73 .80 

accepteren van de situatie  2 .67 .80 

steun zoeken in geloof 2 .89 .88 

emoties uitten  2 .50 .83 

ontkennen 2 .71 .80 

opgeven 2 .43 .67 

afleiding zoeken  2 .25 .57 

alcohol  4 .71 nvt. 

humor 2 .74 .85 

Schalen Cope-Easy    

actief  6 .75  

nuchter  8 .73  

sociaal 6 .54  

vermijdend 6 .64  

 

Uit tabel 2 valt af te lezen dat de betrouwbaarheden van de subschalen over het algemeen 

redelijk tot goed zijn. De gevonden resultaten hebben een alpha waarde van rond de .70. De 

betrouwbaarheden komen redelijk overeen met de betrouwbaarheden zoals gevonden in het 

onderzoek van Kleijn et al., (2000). Over het algemeen zijn de gevonden waardes echter wel 

lager dan die uit het onderzoek van Kleijn et al. (2000). Vooral afleiding zoeken, opgeven en 

emoties uitten hebben een erg lage betrouwbaarheid. Opvallend is dat steun zoeken in het 

geloof, advies vragen en afwachten van een gunstig moment een hogere betrouwbaarheid in 

het huidige onderzoek hebben.  

Om de betrouwbaarheid van de schaal sociale steun zoeken van de Cope-Easy te verhogen 

is er gekozen item 19 uit de analyse te verwijderen. Hierdoor is de betrouwbaarheid van deze 

schaal verhoogd van alpha .54 naar een alpha van .69. 
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De vier items van de RESQ die het ervaren van sociale steun meten hebben een Cronbach’s 

alpha van .55. Dit komt overeen met eerder onderzoek dat melding maakte van de lage 

betrouwbaarheid van de items die sociale steun meten (Kleijn et al., 2001). 

 

3.4 Analyse van het aantal gebeurtenissen en PTSS symptomatologie 

De HTQ lijst die het aantal traumatische gebeurtenissen meet bestaat uit 20 gebeurtenissen. 

Gemiddeld hebben de vluchtelingen 10.7 gebeurtenissen (SD= 5.13) zelf meegemaakt, met 

een minimum van 0 en een maximum van 19 traumatische gebeurtenissen. Het totale aantal 

gebeurtenissen gewogen naar wat zelf is mee gemaakt, waar ze getuige van zijn geweest en 

over hebben horen spreken heeft een gemiddelde van 16.17 (SD= 4.32) met een minimum van 

0 en een maximum van 20.  

De tweede helft van de HTQ meet de gemiddelde itemscore van het aantal PTSS 

symptomen. De gemiddelde score is 3.12 (SD= .52) met een minimum van 1.63 en een 

maximum van 3.94.  

De hypothese stelde dat er een positieve correlatie wordt verwacht tussen het aantal 

traumatische gebeurtenissen en PTSS symptomen. Bij de berekening van het aantal 

traumatische gebeurtenissen volgens de methode van Centrum '45 zien we een positieve, 

significante correlatie tussen het aantal gebeurtenissen en het aantal PTSS symptomen (r= .24 

p<0.01). Het aantal gebeurtenissen correleert met de aanwezigheid van herbelevingen (r= .23) 

en prikkelbaarheid (r= .27), beide met p<0.01. Het aantal gebeurtenissen correleert niet 

significant met de vermijdingssymptomen (r= .14 p=.12). 

 

3.5 Analyse de mate van sociale steun en PTSS Symptomatologie 

De hypothese stelde dat er een negatieve correlatie wordt verwacht tussen het ervaren van 

sociale steun en het aantal PTSS symptomen. 

Na het gebruik van een t-toets blijkt dat de groep vluchtelingen die een hoge mate van 

sociale steun ervaren niet significant in PTSS symptomen verschilt van de groep die weinig 

sociale steun ervaart (t = .511 p=.611). De groep met weinig sociale steun heeft gemiddeld 

maar 0.05 PTSS symptomen meer dan de groep met veel sociale steun. Bij de analyse op 

itemniveau van de ervaren sociale steun, wordt er tevens een niet significante correlatie tussen 

de items en het aantal PTSS symptomen gevonden (items 1: r-0.24, p=.79; item 2: r= -.127, 

p= .17; item: 3 r=  -.127, p=.17 item 4:r= -.079 p=.40 ).   
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3.6 Analyse copingstijlen en PTSS Symptomatologie 

Bij de correlatieanalyse tussen de subschalen van de Cope-Easy en PTSS symptomen zijn er 

de volgende significante verbanden gevonden. Het maken van een plan (r= .26), gevoelens 

bespreken (r= .20) en afleiding zoeken (r=.20) zorgden alle drie voor een afname van PTSS 

symptomen (p<0.01). Vooral de invloed van afleiding zoeken is opmerkelijk. De subschaal 

heeft een lage betrouwbaarheid, echter als we het op itemniveau bekijken dan zien we tevens 

een negatieve correlatie. Ontspanning (r= .31), Opgeven (r= .25), Gebruik van middelen (r= 

.32) en Van streek raken (r=.67) hebben een positieve correlatie met het aantal PTSS 

symptomen (p<0.01). In tabel drie zijn de correlaties tussen de verschillende subschalen en 

PTSS symptomen af te lezen. 

 

Tabel 3: Correlatieanalyse van de copingstijlen en PTSS symptomatologie 

 

Schalen Cope-Easy 

 

PTSS symptomen 

 

herbeleving 

 

vermijding 

 

prikkelbaarheid 

actief aanpakken -.07 -.07 -.03 -.12 

plan maken -.26(**) -.23(*) -.27(**) -,19(*) 

voorrang geven -.18 -.18 -.00 .04 

afwachten gunstig moment -.13 -.02 -.09 -.21(**) 

advies vragen  -.18 -.18 -.16 -.18 

gevoelens bespreken  -.18 -.18 -.22(*) -.20(*) 

positief herbenoemen -.15 -.12 -.14 -.16 

accepteren van de situatie  -.09 -.03 -.08 -19(*) 

steun zoeken in geloof .12 .10 .05 .11 

emoties uitten  .67(**) .15 .27(**) .26(**) 

ontkennen .31(**) .26(**) -.14 .30(**) 

opgeven .25(**) .30(**) .20(**). .14 

afleiding zoeken  .20(*) -.18(*) -.14 -.29(**) 

alcohol  .32(**) .40(**) .30(**) .16 

humor -.13 -.01 -.18 -.12 

**  Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig). 

*    Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig). 

  

De subschaal actief/planmatig heeft een negatieve, significante correlatie met het aantal 

PTSS symptomen (r = -,24 p<0.01).Op de herbelevingschaal, op de vermijdingsschaal en op 

de prikkelbaarheidschaal worden tevens negatieve significante correlaties gevonden (r = -.21, 

r = -.21, r = -0.20 p< 0.05).  

De subschaal nuchterheid heeft een negatieve, niet significante correlatie met het aantal 

PTSS symptomen (r = -.18 p= 0.06). Op de herbelevingschaal wordt er eveneens een niet 

significante correlatie gevonden (r = .09 p= 0.33). Op de schaal van vermijding en 

prikkelbaarheid worden significante negatieve correlaties gevonden ( r = -.16 p< 0.05 en -.25 

P< 0.01). 
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De subschaal vermijding heeft een positieve, significante correlatie met PTSS symptomen (r 

= .21 p< 0.05). Op de herbelevingschaal wordt tevens een positieve, significante correlatie 

gevonden (r = .20 p<0.05). Op de schalen die vermijding en prikkelbaarheid meten worden 

positieve, niet significante correlaties gevonden ( r = .18 p= 0.06 en r = 0.09 p= 0.33).  

De subschaal sociale steun zoeken heeft na verwijdering van item 19 een niet significante 

negatieve correlatie met PTSS symptomen (r= -.16 p= 0.08). Enkel op de 

prikkelbaarheidschaal wordt een significante, negatieve correlatie gevonden (r= .19 p<0.05). 

 

 

3.7 Regressieanalyse 
 

Tot slot wordt met een multiple regressie-analyse onderzocht welke (combinatie) van de 

drie variabelen het grootste deel van de variantie in PTSS symptomatologie verklaart. Voordat 

deze analyse is uitgevoerd is er eerst gekeken wat de maximale variantie is die alle variabelen 

met elkaar verklaren. Uit deze analyse is gebleken dat de totale verklaarde variantie met de 

variabelen het aantal gebeurtenissen, het ervaren van sociale steun en de verschillende 

copingstijlen 29% bedraagt, met een correlatie van: r=.54.  

Aan de hand van een regressie analyse zijn in zeven stappen drie variabelen naar voren 

gekomen die samen de meeste variantie verklaren. In volgende volgorde zijn de variabelen uit 

de analyse verwijderd: actieve coping, steun ondervinden van familie en kinderen, sociale 

steun zoeken als copingstijl, steun binnen een vereniging ontvangen en gebruik maken van 

een nuchtere copingstijl. Nadat deze variabelen zijn verwijderd blijft er een model over 

bestaande uit drie variabelen. Dit zijn de variabelen: het aantal traumatische gebeurtenissen, 

een vermijdende coping stijl en het ervaren van steun bij vrienden of kennissen. Deze 

variabelen verklaren samen het meest optimaal de variantie in PTSS symptomen, hierdoor 

vormen deze drie variabellen samen het beste model uit de gekozen variabelen in het huidige 

onderzoek. 

In tabel vier kan worden afgelezen dat bij de eerste stap R(F 3,776) .537 =  p<.000 is, bij de 

zevende stap blijkt de R maar iets te zijn gedaald naar R(F 8,564) .471=  p<.000. Het 

bijbehorende percentage verklaarde variantie (R²) bedroeg bij de eerste stap R²=.288 en bij de 

zevende stap R²=.222. Ondanks dat de analyse eerst negen factoren bevatte en het optimale 

model drie factoren, is de verklaarde variantie maar iets gezakt van 28% naar 22%.  
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Tabel 4: De relatieve invloed van, het totaal ervaren aantal gebeurtenissen, de Cope-Easy schalen: Actief, 

Nuchter, Vermijdend en Sociaal en de ResQ items: ResQ1, ResQ2, ResQ3, en ResQ4 op het aantal PTSS 

symptomen. 

 
Variabelen in de analyse B B SD β 

Stap 1    

constante 3.007 .369  

Ervaren totaal .028 .010 .271** 

Actief -.032 .106 -.034 

Nuchter -.136 .139 -.121 

Vermijden .301 .116 .263** 

Sociaal -.100 .100 -.113 

ResQ 1 .043 .052 .086 

ResQ 2 -.088 .049 -.184 

ResQ 3 -.158 .069 -.241* 

ResQ 4 .077 .076 .101 

Stap 7    

Constante 2.561 .261   

Ervaren totaal .030 .010 .291** 

Vermijden .290 .108 .253** 

ResQ 3 -.208 .062 -.316** 

*=P<.05, **=P<.01 
 

 

3.8 Partiële correlaties 

Vanuit de regressieanalyse wordt er een verband verwacht tussen het aantal gebeurtenissen, 

het ervaren van sociale steun van vrienden of kennissen en het gebruik van een vermijdende 

copingstijl met PTSS symptomatologie. Er blijkt een significant verband te zijn tussen het 

aantal gebeurtenissen en PTSS symptomatologie, gecontroleerd voor de score op een 

vermijdende copingstijl en de ResQ3 (r= .224 p<0.05) Tevens is er een significant verband 

tussen de score op de ResQ3 en het aantal PTSS symptomen, gecontroleerd voor een 

vermijdende copingstijl score en het aantal gebeurtenissen (r= -.191 p<.05). Ten slotte is er 

ook een significant verband gevonden voor de score op een vermijdende copingstijl en het 

aantal PTSS symptomen, gecontroleerd voor de ResQ 3 en het aantal gebeurtenissen (r=.213, 

p<.05). De verbanden die werden verwacht in het oorspronkelijke model, het bestaan van een 

mogelijke relatie tussen het aantal gebeurtenissen en sociale steun, tussen het aantal 

gebeurtenissen en copingstijlen en tussen copingstijlen en sociale steun worden niet 

ondersteund. De gevonden correlaties van deze verbanden zijn: aantal gebeurtenissen en 

ResQ3 r=.099 p=.31. Vermijdende copingstijl en ResQ3 r=.175 p= 0.07 en het aantal 

gebeurtenissen en een vermijdende copingstijl r= .072 p=.46 respectievelijk.  
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4. Discussie  

 

Steeds meer mensen zijn op de vlucht door oorlog en armoede in hun land van herkomst. 

Deze vluchtelingen blijken een kwetsbare groep te zijn voor het ontwikkelen van een PTSS. 

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de etiologie van PTSS bij deze groep, zodat er 

uiteindelijk beter hulp kan worden geboden. Er is getracht meer duidelijkheid te verschaffen 

over het verband tussen het aantal traumatische gebeurtenissen, de mate van sociale steun, het 

gebruik van verschillende copingstijlen en PTSS symptomatologie onder vluchtelingen. Om 

dit te onderzoeken zijn de HTQ, de RESQ en de Cope-Easy afgenomen bij 129 vluchtelingen 

tijdens de intakeprocedure bij Stichting Centrum ’45. 

Vluchtelingen hebben vaak verschillende traumatische gebeurtenissen mee gemaakt in hun 

land van herkomst. In het huidige onderzoek is duidelijk geworden dat het aantal traumatische 

gebeurtenissen dat de vluchtelingen hebben mee gemaakt van invloed is op het door hen 

gerapporteerde aantal PTSS symptomen. Hoe meer traumatische gebeurtenissen de 

vluchtelingen hebben mee gemaakt, hoe meer PTSS symptomen ze ervaren. Deze 

bevindingen zijn in overeenstemming met eerder onderzoek (Ai et al., 2002; Michultka et al., 

1998; Neuner et al., 2004; Saffar et al., 2003). 

De mate van sociale steun die de vluchtelingen ervaren blijkt niet van invloed te zijn op 

hun PTSS symptomatologie. Dit is opmerkelijk, omdat uit een meta-analyse van Ozer et al. 

(2003) juist blijkt dat wanneer de traumatische gebeurtenis meer dan 3 jaar geleden is 

meegemaakt, de mate van sociale steun een sterk effect kan hebben. In het huidige onderzoek 

zijn de vluchtelingen gemiddeld meer dan 10 jaar in Nederland en daarom werd er een sterk 

verband verwacht. Een verklaring voor deze discrepantie is dat de ResQ maar met vier items 

het ervaren van sociale steun meet. Met deze vier items wordt enkel het ervaren van sociale 

steun van familie en kinderen, een partner, vrienden of kennissen, of een vereniging gemeten. 

Bij deze factoren wordt geen onderscheid gemaakt tussen de frequentie en kwaliteit van de 

sociale steun; er wordt niet gevraagd door hoeveel en welke mensen deze steun wordt 

gegeven. Een andere verklaring voor het uitblijven van een significant verband is dat de 

vluchtelingen maar weinig van elkaar verschillen in de mate waarop ze sociale steun ervaren. 

De mate van sociale steun is gering, doordat ze niet meer in hun eigen land verblijven en 

hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van hun sociale steunsysteem. Daarnaast blijkt dat 

mensen sociale steun kunnen verliezen na het meemaken van een trauma, dit zou bij de 

onderzoekspopulatie ook het geval kunnen zijn. In sommige gevallen kan de omgeving het 

niet aan om de afschuwelijke verhalen te horen en steun te bieden, door bijvoorbeeld hun 
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eigen angsten (Kleber & Brom, 2003). Doordat de vluchtelingen maar weinig sociale steun 

ervaren kan de invloed van sociale steun op PTSS symptomen statistisch moeilijk te vinden 

zijn. Een andere verklaring is dat sociale steun simpelweg geen positief effect heeft bij deze 

groep vluchtelingen. Dit kan komen doordat de vluchtelingen wellicht co-rumineren. Met co-

rumineren wordt bedoeld op een overmatige manier discussiëren of praten over problemen, 

speculeren over de problemen en het focussen op negatieve gevoelens (Rose, 2002). Uit 

onderzoek van Rose, Carlson en Waller (2007) blijkt dat bij jonge meisjes co-rumineren een 

risicofactor is voor het ervaren van angst en depressie. Co-rumineren is een sociaal proces dat 

wordt bekrachtigd door een vriend of vriendin die steun biedt (Rose, Carlson & Waller, 

2007). Dit kan juist hetgeen zijn waar een vluchteling naar opzoek is. Doordat co-rumineren 

een risicofactor kan zijn voor het ervaren van angst, zou dit wellicht een verklaring kunnen 

zijn waardoor de PTSS symptomen bij onze onderzoekspopulatie niet afnemen. 

In het huidige onderzoek is gebleken dat indien er veel gebruik wordt gemaakt van een  

probleemgerichte copingstijl er minder PTSS symptomen aanwezig zijn. Wanneer er meer 

gebruik wordt gemaakt van een vermijdende copingstijl zijn er meer PTSS symptomen 

aanwezig. In het huidige onderzoek is in overeenstemming met het onderzoek van Ai et al., 

(2007) gevonden dat een vermijdende copingstijl een voorspeller is voor PTSS 

symptomatologie. Er is geen significant verband gevonden tussen het actief zoeken van 

sociale steun als copingstijl en het aantal PTSS symptomen. 

Opmerkelijk aan de gevonden resultaten is dat het hanteren van een cognitieve copingstijl 

geen significante invloed heeft op het aantal PTSS symptomen. Dit werd wel verwacht, omdat 

in ander onderzoek wordt aangetoond dat een cognitieve copingstijl een effect heeft op 

posttraumatische groei (Ai et al., 2007; Taylor et al., 1984). In deze onderzoeken is echter 

gebruik gemaakt van een kleine steekproef. Een verklaring voor het uitblijven van een 

verband tussen een cognitieve copingstijl en het aantal PTSS symptomen kan zijn dat 

cognitieve coping in elk onderzoek anders gedefinieerd wordt. In het huidige onderzoek is een 

cognitieve copingstijl gemeten door de nuchterheidschaal. Deze schaal meet het ‘nuchter’ 

reageren op de gebeurtenissen door bijvoorbeeld te meten in welke mate iemand heeft geleerd 

met de gebeurtenis te leven. In het onderzoek van (Ai et al., 2007) wordt cognitieve coping 

gedefinieerd als het focussen op een positieve oriëntatie en het stellen van nieuwe doelen om 

zich lichamelijk en psychologisch aan te kunnen passen. Het anders gaan denken over de 

traumatische gebeurtenis en zijn gevolgen kan ook gezien worden als een cognitieve 

copingstijl (Taylor et al., 1984). Een andere manier waarop cognitieve coping gedefinieerd 

wordt is als hoop en optimisme. Ondanks de overlap in betekenis worden ze toch anders 
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geoperationaliseerd. Hoop wordt omschreven als een veronderstelde zekerheid dat doelen 

uiteindelijk bereikt zullen worden. Optimisme wordt omschreven als het globale idee dat er 

veel goede dingen zullen gaan gebeuren in de toekomst, terwijl slechte dingen uit zullen 

blijven (Ai et al., 2003). Tot slot wordt in onderzoek van Nou (2006) onder vluchtelingen uit 

Cambodja cognitieve coping gedefinieerd als een Boeddhistische kijk op de wereld en als het 

kracht putten uit het feit dat deze leer het leven ziet als lijden. Een andere verklaring voor het 

niet vinden van een significant verband is dat posttraumatische groei niet gelijk kan worden 

gelijk gesteld aan een vermindering van PTSS symptomen (Ai et al., 2007).  

Alle verbanden die in het onderzoek naar voren zijn komen zijn matig. Dit is te verklaren 

doordat alle vluchtelingen hevig getraumatiseerd zijn en hierdoor is de onderzoekspopulatie 

erg homogeen op dit punt. Hierdoor is het moeilijk om sterke verbanden te kunnen vinden. 

Tevens is er onduidelijkheid over de rol en invloed van copingstijlen, deze blijken soms 

minder invloed op de ontwikkeling van PTSS hebben dan bijvoorbeeld vertrouwen over het 

eigen presteren  (Carver & Scheier 1994). 

Bij de interpretatie moet rekening worden gehouden met het feit dat correlatie niet hetzelfde 

is als causaliteit (Milles & Shevlin, 2005). Vanuit de theorie kan er geredeneerd worden dat 

de traumatische gebeurtenissen zorgen voor de PTSS symptomen, er kan echter niet met 

zekerheid worden aangenomen dat de hoge mate van PTSS symptomen worden veroorzaakt 

door de copingstijl van de vluchtelingen. De copingstijl kan ook worden veranderd door het 

de mate van PTSS symptomen. Ditzelfde geldt voor het ervaren van sociale steun.  

Om te onderzoeken wat de individuele invloed is van de verschillende variabelen en om te 

onderzoeken welke variabelen het beste het aantal PTSS symptomen verklaard is er een 

multiple regressie analyse uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het aantal 

traumatische gebeurtenissen, het ervaren van sociale steun van vrienden en kennissen en het 

hanteren van een vermijdende copingstijl het meest bijdragen aan PTSS symptomatologie. 

Het aantal traumatische gebeurtenissen blijkt de sterkste relatie te hebben met PTSS 

symptomatologie. Opvallend is dat sociale steun geen significant verband heeft met PTSS 

symptomen, maar dat dit wel wordt gevonden wanneer deze wordt mee genomen in de 

regressieanalyse. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er in de regressieanalyse 30 

proefpersonen door listwise missing uit de data zijn gehaald. 

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten is het hypothetische model aangepast. 
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Model 2: Uitkomst onderzoek model 

 

 

 

 

4.1 Methodologische overwegingen 

Er zijn verschillende punten van kritiek te benoemen. Er is gebruik gemaakt van een 

bestaande dataset, hierdoor was het niet mogelijk invloed uit te oefenen op de keuze van de 

vragenlijsten. Er is onvoldoende informatie uit voorgaande onderzoeken beschikbaar over de 

validiteit van de ResQ en de Cope-Easy. Ieder nieuw onderzoek met het instrument levert 

nieuwe informatie over de validiteit. Met de Cope-Easy en de ResQ is nog weinig (validiteit) 

onderzoek gedaan en daarom is er nog weinig te zeggen over de validiteit van de 

vragenlijsten. Wel is bekend dat bij de ResQ de face validiteit het belangrijkste facet is. De 

vragenlijst is qua vorm een checklist met zeer eenvoudig verwoorde items en bedoeld om te 

worden gebruikt als een transparante introductie tot een bepaald facet van het stress-coping 

model (persoonlijke mededeling W.C. Kleijn 22-06-2008). Ondanks goede resultaten uit 

validiteitonderzoek naar de HTQ, kunnen er vraagtekens worden gezet bij sommige items.  

De vraagstellingen zijn soms vaag en kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden (bijvoorbeeld ‘op uw hoede zijn’), hierdoor kan deze lijst onduidelijk zijn voor 

vluchtelingen die Nederlands niet als moedertaal spreken. 

Daarnaast is het concept sociale steun met beperkte middelen vastgesteld. Dit is gedaan aan 

de hand van de ResQ die maar vier items bevat om dit construct te meten. Zoals eerder 
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vermeld, worden met deze vier items enkel het ervaren van sociale steun van familie en 

kinderen, een partner, vrienden of kennissen, of een vereniging gemeten. Bij deze factoren 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen de frequentie en kwaliteit van de sociale steun. 

Verder kan er discussie bestaan over de manier waarop Centrum ’45 bepaalt hoeveel 

gebeurtenissen een persoon heeft mee gemaakt. Zoals eerder vermeld gebeurt dit door enkel 

de gebeurtenissen die iemand zelf heeft meegemaakt te zien als een traumatische gebeurtenis 

en de rest van de mogelijkheden, zoals getuige zijn of horen over een gebeurtenis niet wordt 

meegeteld als traumatische gebeurtenis. Het is de vraag of op deze manier er kan worden 

bepaald welke gebeurtenissen traumatisch zijn en welke niet. Soms kan het net zo traumatisch 

of traumatischer zijn om getuige te zijn van een heftige gebeurtenis dan om een minder 

heftige gebeurtenis zelf mee te maken. Zo kan bijvoorbeeld getuige zijn van een verkrachting 

van een familielid op zijn minst even traumatisch zijn als zelf geslagen worden. Om dit beter 

te kunnen bepalen zou er wellicht gevraagd kunnen worden naar de impact van individuele 

gebeurtenissen om op deze manier te kunnen bepalen welke gebeurtenis gezien kan worden 

als een trauma. 

Er is bij de onderzoekspopulatie weinig zicht op de tijd die is verstreken sinds het moment 

waarop het trauma is meegemaakt. Alle personen die in dit onderzoek zijn onderzocht wonen 

minstens tien jaar in Nederland, dus is bij alle onderzochte personen bekend dat het trauma 

relatief lange tijd geleden heeft plaatsgevonden. Het blijft echter onduidelijk bij wie de 

traumatische gebeurtenis tien jaar geleden heeft plaatsgevonden en bij wie al veertig jaar 

geleden.  

Vanwege discrepantie in de literatuur is het type trauma dat is mee gemaakt niet 

meegenomen in de analyses. Er blijkt echter dat mensen die zijn blootgesteld aan marteling 

significant meer PTSS symptomen ervaren dan andere trauma slachtoffers, deze uitkomst 

bleef bestaan wanneer er werd gecontroleerd voor de totale blootstelling aan traumatische 

gebeurtenissen (Silove et al., 2002). Het is onduidelijk of wanneer hier wel voor 

gecontroleerd zou zijn,  dit tot andere resultaten zou hebben geleid.  

Een andere tekortkoming is dat er mogelijk een persoonsgebonden bias is opgetreden. De 

onderzochte populatie bestaat uit mensen die onder behandeling zijn bij Centrum ’45. Aan de 

ene kant kan daaruit worden opgemaakt dat deze personen gemotiveerd zijn om hun 

problemen actief aan te pakken. Aan de andere kant blijkt hieruit ook dat deze personen 

dermate last hebben van hun trauma dat ze hiervoor in behandeling moeten. De  gevonden 

uitkomsten zijn daarom alleen representatief voor deze specifieke groep en niet direct voor 

andere traumaslachtoffers. 
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In de literatuur wordt coping op zeer veel verschillende manieren gedefinieerd. In het 

huidige onderzoek wordt coping gemeten als het omgaan met problemen in het algemeen en 

wordt coping onderverdeeld in maar in maar vier constructen. Dit zou te simplistisch kunnen 

zijn. De Cope-Easy definieert coping als een karaktertrek. In verschillende onderzoeken wordt 

echter geconcludeerd dat coping geen vast gegeven is en dat in verschillende situaties andere 

copingstijlen gehanteerd worden. Het ervaren van een traumatische gebeurtenis kan er zelfs 

voor zorgen dat er andere copingstijlen worden gehanteerd dan voor het trauma (Gil, 2005; 

Gil & Caspi, 2006). 

 Aangezien de onderzoekspopulatie niet uit autochtone Nederlanders bestaat, maar uit 

vluchtelingen die de Nederlandse taal niet altijd even goed beheersen, is het waarschijnlijk dat 

een deel van deze mensen niet alle vragen uit de vragenlijsten even goed heeft begrepen. Dit 

kan van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Zo is bijvoorbeeld 

de betrouwbaarheid van de Cope-Easy over het algemeen lager dan wanneer deze vergeleken 

wordt met een onderzoek onder Nederlandse studenten en ziekenhuis personeel. Om deze 

reden moeten de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

  

4.2 Klinische implicaties   

Het doel van dit onderzoek was duidelijkheid verkrijgen over risico- en beschermende 

factoren bij de ontwikkeling van PTSS bij vluchtelingen, zodat er adequaat hulp kan worden 

geboden. De protocollaire behandeling van patiënten bij PTSS bestaat uit imaginaire 

exposure. De patiënten worden in de behandeling herhaaldelijk en langdurig geconfronteerd 

met de angstoproepende herinneringen aan het trauma, door opnieuw de traumatische 

gebeurtenis in gedachten te beleven. De rationale van deze behandeling is door patiënten te 

helpen de angstoproepende herinnering of stimuli niet langer te vermijden, maar ze juist 

daarmee te confronteren, er uitdoving van spanning en angst kan optreden (Minnen & Arntz 

in Keijsers, Minnen & Hoogduin, 2004).  In het huidige onderzoek is gebleken dat door een 

vermijdende copingstijl de PTSS symptomen toe nemen. In verband met deze vermijding kan 

bovenstaande behandeling tevens passend zijn bij vluchtelingen. Daarnaast kan worden 

onderzocht of het helpt om het overmatig gebruik van een vermijdende copingstijl te 

ontmoedigen of deels af te leren. Er kan de vluchtelingen inzicht worden gegeven in hun 

copingstijlen. Er kan worden voorgelegd hoe ze op een andere manier met hun problemen 

kunnen omgaan, waarna deze nieuwe inzichten getoetst kunnen worden. Het zelfvertrouwen 

van de vluchtelingen moet worden vergroot zodat ze het gevoel krijgen in staat te zijn iets aan 

hun situatie te veranderen, waardoor ze beter een probleemgerichte copingstijl kunnen toe 
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passen. De hulpverlener moet daarnaast meer aandacht hebben voor het sociale systeem van 

de patiënten. Er zou getracht kunnen worden de sociale steun van vrienden en kennissen te 

verhogen. Dit door bijvoorbeeld aan te moedigen contacten te leggen en onderhouden, door 

bijvoorbeeld bestaande vrienden en kennissen uit te nodigen voor een bijeenkomst om hen 

meer te leren over de problematiek en de gevolgen en het belang van steun. Ook zou door 

groepstherapie lotgenoten contact te bewerkstelligen zijn. Het is daarnaast belangrijk dat de 

behandeling snel wordt geïmplementeerd wanneer bekend is dat mensen veel traumatische 

gebeurtenissen hebben mee gemaakt, om de kans op het ontwikkelen van PTSS symptomen te 

verkleinen.  

 

4.3 Mogelijk vervolgonderzoek 

Gezien bovenstaande tekortkomingen zou het interessant zijn om meer onderzoek te doen 

naar de validiteit van de HTQ, de Cope-Easy en de ResQ. Daarnaast zou het interessant zijn 

om sociale steun te meten met een andere vragenlijst om zo te kunnen onderzoeken of er dan 

wel een significant verband wordt gevonden. 

Het is verder interessant om te onderzoeken of er andere resultaten naar voren komen 

wanneer er wordt gecontroleerd voor het type trauma dat de vluchtelingen hebben mee 

gemaakt.  

Het huidige onderzoek gezien worden als een aanvulling op een deel van het model van 

Keane et al. (2006). Keane heeft een model ontwikkeld omtrent de etiologie van PTSS 

bestaande uit drie categorieën risicofactoren. Dit zijn specifieke factoren in het individu, zoals 

een biologische kwetsbaarheid voor angst; factoren gerelateerd aan het trauma en ook de 

reactie van het individu op het trauma, zoals de ernst van het trauma en de waargenomen 

bedreiging. Daarnaast spelen gebeurtenissen die volgen na het trauma, zoals de mate van 

sociale steun en de mogelijkheden voor het optimale gebruik van copingstijlen een rol. Naar 

ons idee is het erg boeiend om het model van Keane nader te onderzoeken bij 

vluchtelingenpopulaties. Wanneer er uit meerdere onderzoeken bekend wordt welke factoren 

een belangrijke invloed hebben op PTSS kan er een passend behandelplan worden ontworpen. 

 

4.4 Conclusie 

De onderzoekers realiseren zich dat er een simplistisch model is voorgesteld. Het is 

duidelijk dat er nog veel meer zaken van invloed zijn op de ontwikkeling van PTSS (zie 

Keane et al., 2006). Het huidige onderzoek moet dan ook worden gezien als een toevoeging 

op de literatuur die op dit moment over PTSS bekend is. Het huidige onderzoek heeft meer 
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kennis gegeven over de invloed van het aantal traumatische gebeurtenissen dat is mee 

gemaakt en het gebruik van een vermijdende copingstijl als risicofactor en het ervaren van 

steun bij vrienden en kennissen als beschermende factor voor PTSS symptomatologie onder 

een populatie vluchtelingen. Deze drie factoren verklaren het best de variantie in PTSS 

symptomen. Naast deze factoren blijkt een probleemgerichte copingstijl ook als 

beschermende factor naar voren te komen. In tegenstelling tot de verwachting vanuit de 

literatuur, is er geen verband gevonden tussen het gebruik van een cognitieve copingstijl, 

sociale steun zoeken als copingstijl en het ervaren van sociale steun in het algemeen en het 

aantal PTSS symptomen. De inzichten die zijn gevonden in het huidige onderzoek kunnen 

worden gebruikt ter optimalisering van de behandeling voor getraumatiseerde vluchtelingen. 
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Bijlagen 

 

 

Bijlage 1 

 
herkomst 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid   4 3,1 3,1  3,1 

  Afghanistan 11 8,6 8,6 11,7 

  Algarije 1 ,8 ,8 12,5 

  Armenië 1 ,8 ,8 13,3 

  Azerbadzjan 1 ,8 ,8 14,1 

  Bosnië 27 21,1 21,1 35,2 

  Cambodja 2 1,6 1,6 36,7 

  Chili 1 ,8 ,8 37,5 

  Congo 3 2,3 2,3 39,8 

  El Salvador 1 ,8 ,8 40,6 

  Eritrea 1 ,8 ,8 41,4 

  Georgië 1 ,8 ,8 42,2 

  Irak 21 16,4 16,4 58,6 

  Iran 29 22,7 22,7 81,3 

  Joegoslalvië 1 ,8 ,8 82,0 

  Kosovo 1 ,8 ,8 82,8 

  Kroatië 4 3,1 3,1 85,9 

  Libanon 3 2,3  2,3 88,3 

  Noewail 1 ,8 ,8 89,1 

  Oost Turkije Koerdistan 1 ,8 ,8 89,8 

  Pakistan 1 ,8 ,8  90,6 

  Servië 1 ,8 ,8 91,4 

  Soedan 1  ,8 ,8 92,2 

  Somalië 1 ,8 ,8 93,0 

  Sudan 2 1,6 1,6 94,5 

  Syrië 2 1,6 1,6 96,1 

  Turkije 4 3,1 3,1 99,2 

  Vietnam 1 ,8 ,8 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   
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Bijlage 2 

 
 resrq1M 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1,00 1 ,8 ,8 ,8 

1,25 10 7,8 8,3 9,1 

1,50 19 14,8 15,7 24,8 

1,67 1 ,8 ,8 25,6 

1,75 7 5,5 5,8 31,4 

2,00 25 19,5 20,7 52,1 

2,25 12 9,4 9,9 62,0 

2,33 1 ,8 ,8 62,8 

2,50 12 9,4 9,9 72,7 

2,67 2 1,6 1,7 74,4 

2,75 13 10,2 10,7 85,1 

3,00 9 7,0 7,4 92,6 

3,25 4 3,1 3,3 95,9 

3,50 4 3,1 3,3 99,2 

4,00 1 ,8 ,8 100,0 

Valid 

Total 121 94,5 100,0   

Missing System 7 5,5     

Total 128 100,0     

 

 

 

T-Test 
 
 Group Statistics 
 

  socsteuntweeklassen N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

1,00 61 3,1540 ,55627 ,07122 HTptsd1m 

2,00 45 3,1005 ,50137 ,07474 

 

 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower 

Equal variances 
assumed ,457 ,501 ,511 104 ,611 ,05355 ,10488 -,15443 

HTptsd1m 

Equal variances 
not assumed     ,519 99,827 ,605 ,05355 ,10324 -,15128 
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