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Are the diagnostic instruments, which are used by war refugees that live for a 

long time in the Netherlands and get a treatment by Stichting Centrum ’45, 

adequate? 
 

A study of psychometric qualities, main outcomes on questionnaires and significant changes after 

treatment. 

 

Klein, R.E. Utrecht University 

 

 Objective. This article describes a study considering to what extent diagnostic instruments 

used by war refugees in Centrum ’45, are reliable. Also the main outcomes on several questionnaires 

were studied. Additionally is tested if there is a significant difference between baseline measure and 

exit measure on several questionnaires.  

Method. First, 195 war refugees were asked to fill in several questionnaires, among physical 

and mental situation and other things, before treatment started. These war refugees came mainly from 

the Middle-East and East-Europe. When the treatment was finished, war refugees filled in the same 

questionnaires as before treatment, to make a comparison between variables possible.  

 Results. Overall, most of the questionnaires had a good reliability. The main outcomes on this 

inventorying study are that war refugees suffer a lot on somatic and mental complaints. Also, met 96% 

the criteria of a posttraumatic stress disorder, if the cut-off point of Mollica was used. View of the self 

and the world was not high and coping wasn’t very effective. Quality of life was average and the 

participants were integrated in the Dutch society. After treatment at Centrum ’45, very few significant 

differences were found, between intake- and exit-measurement. The significant differences that were 

found, yielded that participants worsened over the period of treatment.  

 Conclusion. War refugees enter frequently the mental health care, which make a evaluation of 

several main-areas of diagnostic- and treatment variables very necessary. In this study was found that 

war refugees have serious mental problems, like severe anxiety, depression and posttraumatic stress 

disorder. The diagnostic instruments that were used were mainly reliable. After an average of two 

years of treatment, the war refugees were not suffering less, but mainly unchanged and sometimes 

even worsened. There are however some critical points to be mentioned, such as the manner in which 

the research was taken and about the cross cultural differences.  

 

 

Keywords: war refugees, diagnostic instruments, somatic and mental complaints, posttraumatic stress 

disorder, world and self-assumptions, coping and quality of life.  
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Woord vooraf 

 

Na mijn Bacheloropleiding Klinische Psychologie, vervolgde ik mijn leertraject met een 

Masteropleiding. In het kader van de Masteropleiding Klinische Psychologie, was één van de 

onderdelen het doen van een onderzoek en het schrijven van een daaruit voortvloeiende thesis. 

 

Na het behalen van een zeer door mij gewilde stageplek bij Stichting Centrum ’45, raakte ik zeer 

betrokken bij de vaak onthutsende oorlogservaringen van vluchtelingen. Zij die oorlog meemaakten en 

moesten migreren, zijn door deze ontberingen psychologisch en lichamelijk uit balans geraakt en 

zochten hulp bij Stichting Centrum ’45. Door alle persoonlijk getinte verhalen waarmee ik tijdens mijn 

stage in aanraking kwam, besloot ik al spoedig ook mijn thesis aan deze doelgroep te willen wijden.  

 

Met behulp van Wim Kleijn maakte ik een onderzoeksopzet en tijdens mijn gehele onderzoek bleef hij 

mij voorzien van stukjes geschiedenis, goede adviezen, inzichten en delen die mijn (onderzoeks) 

puzzel steeds completer maakten. Ik wil hem dan ook bedanken voor zijn getoonde betrokkenheid, 

hulp en inspirerende woorden tijdens mijn onderzoek. 

 

Ook wil ik Jeroen Knipscheer bedanken. Hij gaf mij regelmatig feedback over de manier waarop ik 

mijn onderzoeksbevindingen verwoordde en wees mij op de rode draad als ik teveel op details inging. 

Zijn kennis en inzichten met betrekking tot interculturele aspecten zijn van groot belang geweest 

tijdens mijn onderzoek en ik waardeer het dat hij dit met mij heeft willen delen.  

 

Alle oorlogsvluchtelingen die indirect hebben meegewerkt aan dit onderzoek, wil ik bedanken voor 

hun moed, inzet en doorzettingsvermogen tijdens het invullen van de soms confronterende 

vragenlijsten. Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers en stagiaires van Centrum ’45 die er op 

toezagen dat de vragenlijsten (nauwkeurig) ingevuld werden.  

 

Verder zijn er familieleden en vrienden die ik wil bedanken omdat zij steeds een luisterend oor boden 

als ik gedachten, opgetogen verhalen en klaagzangen wenste te spuien. Bedanken wil ik ook Edwin, 

die mij gedurende de weg naar deze scriptie ondersteund heeft en voor de nodige motiverende 

woorden, kritische opmerkingen en ontspanning zorgde.  
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Inleiding 

Een nieuwe doelgroep in de GGZ: Langer in Nederland verblijvende vluchtelingen 
Lange tijd geleden kende Nederland vluchtelingen slechts van televisiebeelden. Zij, die op de vlucht 

waren voor honger en geweld, ergens in een ver vreemd land. Het beeld dat men vroeger van 

vluchtelingen had, is in Nederland nu sterk veranderd. Dit als gevolg van de tussen de 200.000 en 

250.000 erkende vluchtelingen (Vluchtelingenwerk Nederland, 2008) die in Nederland woonachtig 

zijn en hun vaderland moesten ontvluchten. Zij verlieten hun land vanwege de heersende politieke 

situatie, oorlogsgeweld, vervolging, vrijheidsberoving of (dreigende) gevangenschap. Velen van hen 

werden na jaren nog immer gekweld door traumatische oorlogservaringen, in de vorm van 

nachtmerries, somberheid, gevoelens van wantrouwen en onveiligheid en opdringende, indringende 

herinneringen. Beelden die nooit werden vergeten.  

Naast dit leed is er ook het leed van gedwongen migratie. Het opbouwen van een nieuw bestaan in een 

vreemd land met een andere taal en cultuur, waarin men moest integreren.  

Recent is in toenemende mate onderzoek verricht naar het geestelijk en lichamelijk (on)welbevinden 

van onlangs gevluchte personen. De groep langer in Nederland verblijvende vluchtelingen is een 

nieuwe groep blijvende inwoners die de Nederlandse taal voldoende beheerst en voor hen heeft de 

oorlog zich al lang geleden afgespeeld. Echter, de ernstige gevolgen van oorlog en gedwongen 

migratie spelen nog dagelijks een rol. Ook maken zij gebruik van de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Vanwege de complexe problematiek, is een specifiek toegesneden behandeling noodzakelijk. 

In 2002 is door Stichting Centrum ’45, hét landelijk centrum voor de medisch-psychologische 

behandeling van verzetsdeelnemers, oorlogsgetroffenen en slachtoffers van georganiseerd geweld, het 

besluit genomen om een behandelaanbod te creëren voor deze doelgroep. Stichting Centrum ’45 heeft 

jarenlange ervaring met mensen die langer geleden getraumatiseerd raakten, zoals verzetsstrijders uit 

de Tweede Wereldoorlog. Ook is er ervaring opgedaan met het behandelen van recent 

getraumatiseerde vluchtelingen.  

Probleemstelling huidig onderzoek 
Er is een verscheidenheid aan wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, over vluchtelingen die recent 

gevlucht zijn. Interessant is het ook om onderzoek te doen naar mensen die langer geleden 

getraumatiseerd zijn door oorlog en daarnaast gedwongen migratie meegemaakt hebben. 

De doelstelling van deze studie is te onderzoeken of enkele regulier in de geestelijke gezondheidszorg 

gebruikte diagnostische instrumenten adequaat functioneren bij deze nieuwe groep cliënten. Daarnaast 

zal een inventarisatie gemaakt worden van de voornaamst gebleken uitkomsten op een aantal 

zelfbeoordelingsvragenlijsten. Tot slot wordt gekeken of er een verandering op te merken valt indien 

de baseline-meting (de meting ten tijde van de intake, voorafgaand aan de behandeling) vergeleken 

wordt met de exit-meting (na poliklinische, dagklinische of klinische behandeling). Een dermate 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 6 

uitgebreid, inventariserend onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd onder deze doelgroep en is ter 

evaluatie van diagnostische- en behandelactiviteiten noodzakelijk.  

Belangrijkste bevindingen bij getraumatiseerde vluchtelingen, vanuit klinisch perspectief 
Het wetenschappelijk onderzoek over oorlogsvluchtelingen heeft zich voornamelijk beperkt tot 

asielzoekers en vluchtelingen die kortgeleden oorlog ontvlucht zijn. Om inzicht te krijgen in de 

leefwereld en problematiek van lang in Nederland verblijvende vluchtelingen (LIN-ers), wordt 

gekeken naar verschenen onderzoeksresultaten, die dus niet primair op hen betrekking hebben. Er zal 

gekeken worden naar somatische klachten, angst- en depressieve klachten, posttraumatische 

stressklachten, coping, basisassumpties, kwaliteit van leven en mate van acculturatie. Dit omdat met 

name die deelgebieden relevant zijn voor de behandeling van LIN-ers binnen Stichting Centrum ’45.  

Somatisatie 
Oorlogsvluchtelingen melden regelmatig somatische klachten. Somatisatie komt in alle culturen voor 

en blijkt een normaal menselijk adaptatiemechanisme bij stress te zijn. Wereldwijd zijn de meest 

voorkomende psychosomatische klachten ‘maag en darmproblemen’ en ‘ongewone huidreacties’ 

(World Health Organisation, 1996 in WHOQOL-BREF handleiding, pp.5). Eén van de definities van 

somatisatie is die volgens de International Classification of Primary Care (ICPC): ‘Somatisatie wordt 

gekenmerkt door een sterke gerichtheid op, en een herhaalde presentatie van, lichamelijke symptomen 

en klachten gecombineerd met aanhoudend aandringen op medische onderzoekingen ondanks 

herhaalde negatieve onderzoeksresultaten en geruststelling door de arts. De patiënt presenteert 

gedurende minstens een jaar uiteenlopende en vaak wisselende klachten aan de huisarts ondanks 

geruststellen en het ontbreken van lichamelijke oorzaken’ (Lamberts & Hofmans-Okkes, 1993). 

Onderzoek naar somatisatie 

Gebleken is dat een oorlogstrauma bij immigranten een goede voorspeller is voor onverklaarde 

lichamelijke symptomen (Escobar, Gara, Silver, 1998). Indien spanningen toenemen, zullen niet-

westerse  patiënten wellicht eerder somatisch reageren dan autochtone patiënten. In een onderzoek van 

Rohlof en Penning (2007) bleek dat een groep getraumatiseerde vluchtelingen hoger scoorde op 

somatisatie, in vergelijking met autochtone patiënten (veteranen, naoorlogse generatie) van Stichting 

Centrum '45. In het onderzoek van Roodenrijs, Scherpenzeel en de Jong (1998) onder 

getraumatiseerde vluchtelingen is gekeken naar de tien meest voorkomende problemen volgens de 

ICPC-codes, variërend van een acute infectie van de bovenste luchtwegen (5%), late gevolgen van 

trauma (klachten veroorzaakt door geweld) en keelklachten (2%). In de categorie meest voorkomende 

problemen waren ook slapeloosheid en slaapstoornissen (4%) en hoofdpijn (2%) gevonden. In een 

onderzoek onder 141 getraumatiseerde vluchtelingen bleek dat vijf procent van hen voldeed aan de 

criteria van een somatisatiestoornis (Brune, Haasen, Krausz, Yagdiran, Bustos & Eisenman, 2002; 

Hermansson, Timpka & Thyberg,).  
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Cultuur en somatisatie 

Cultuuroverstijgende studies tonen aan dat in niet-westerse culturen een grote overlap bestaat tussen 

depressieve en somatische klachten (Kirmayer & Groleau, 2001). Somatische klachten blijken een 

manier te zijn om depressieve klachten uit te drukken wanneer de betreffende cultuur er geen andere 

vormen voor kent. De uiting van somatisatie wordt sterk bepaald door de dominante cultuur in een 

land zoals tradities, verwachtingen en attituden, waardoor grote culturele verschillen ontstaan. Zo is uit 

crosscultureel onderzoek bekend dat depressieve patiënten in Azië en Latijns-Amerika hogere niveaus 

van somatische klachten rapporteren in vergelijking met depressieve patiënten in de Verenigde Staten 

(Hoge, Tamraker, Christian, Mahara, Mahendra, Mark & Simon, 2006). Daarnaast is aangetoond dat 

het soort symptomen dat gepresenteerd wordt door patiënten ook verschilt tussen verscheidene 

culturele settingen. Bijvoorbeeld in India en Nigeria, waar veelvoorkomende somatische symptomen 

de volgende zijn: brandende handen en voeten, hete waarnemingen in het hoofd, gevoel van hitte en 

verdoofdheid. Dit zijn symptomen die extreem zeldzaam zijn in westerse landen (Escobar, 2004). Ook 

de mate waarin somatisatie gemedicaliseerd wordt, verschilt per cultuur.  

Of men psychologiseert of somatiseert hangt samen met culturele achtergrond, levensomstandigheden 

en opleidingsniveau. In het westen ziet men dat psychologiseren meer voorkomt bij hoogopgeleiden. 

Somatisatie in de vorm van cultuur gebonden fenomenen, worden vaak gerapporteerd vanuit niet 

westerse ontwikkelingslanden (Escobar, 2004). De sociale aanvaarding van psychosomatiek in niet-

westerse culturen verklaart de dominantie van somatische symptomen onder immigranten, 

vluchtelingen, eerste en tweede generatie niet-westerse personen (Ritsner, Ponizovsky, Kurs & Modai, 

2000). Een onderzoek van Perron en Hudelson (2006) stelt dat somatisatie een uitdaging is in de 

multiculturele context, waarin patiënten en behandelaars vaak verschillende opvattingen hebben over 

de etiologie en klachtenpresentatie bij ziekten  

In een onderzoek naar de etiologie van somatisatie werd verwacht dat er organische schade te vinden 

zou zijn, die de klachten konden verklaren (van Ommeren, Sharma, Sharma, Komproe, Cardena, de 

Jong, 2002). Echter, in het onderzoek van Sharma en van Ommeren (1998), is gebleken dat 

laboratoriatesten niet wijzen op een organische verklaring. Waarschijnlijker zijn deze onverklaarde 

klachten gerelateerd aan psychiatrische morbiditeit, waaronder een PTSS. Onderzoek hiernaar werd  

verricht onder een groep gemartelde en niet gemartelde Bhutanese vluchtelingen (van Ommeren et al., 

2002). De gemartelde groep meldde vaker somatische klachten dan de groep die niet gemarteld was.  

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat men er zich van bewust moet zijn dat mensen die een trauma 

hebben meegemaakt vaker lijden aan niet-specifieke somatische klachten, indien vergeleken met 

mensen die geen trauma hebben meegemaakt. Dit wordt mogelijk verklaard door cultuur en of een 

posttraumatische stressstoornis en of depressieve klachten. 
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Depressieve- en angstklachten 
Naast somatische klachten spelen bij vluchtelingen ook vaak mentale problemen een rol. Uit 

longitudinale onderzoeken uitgevoerd onder getraumatiseerde vluchtelingen blijken angst en depressie 

een aanzienlijke rol te spelen. Tragisch genoeg vermelden slechts enkele onderzoeken het spontaan 

optreden van verbeteringen in angst en depressie (Carlsson, Mortensen & Kastrup, 2005). 

Onderzoek naar depressie 

Schattingen van de prevalentie van een depressie onder volwassen vluchtelingen kent een brede range, 

lopende van drie tot tachtig procent. Deze brede range wordt veroorzaakt doordat relevante 

epidemiologische data conflicterend zijn en de interpretatie daarvan gecompliceerd is. Dit omdat er 

verschillende beoordelingsmethoden voor depressie gebruikt worden en er een verscheidenheid aan 

steekproeven bestaat. In een grootschalig onderzoek van Fazel, Wheeler en Danesh (2005) met een 

totale steekproef van 6743 volwassen vluchtelingen, waarvan 3616 vluchtelingen relevante informatie 

verschaften over depressie,blijkt dat vijf procent van de vluchtelingen voldoet aan de criteria voor een 

depressie. Hierbij dient aangetekend te worden dat er sprake was van grote variatie in prevalentie van 

een depressie binnen de gebruikte onderzoeken. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door een 

verscheidenheid aan onderzoeksdesigns en onderzoekspopulaties, maar nog meer door factoren zoals 

een ongestructureerde beoordeling van depressie en een gebrek aan “random-sampling” methoden.  

Uit een onderzoek onder Kosovaarse vluchtelingen (Turner, Bowie, Dunn, Shapo & Tule, 2003) is 

gebleken dat 61,4% van de 617 participanten voldeed aan een mogelijke depressie en 43,7% scores 

had binnen de gemiddelde of hevige range. De meest voorkomende depressiesymptomen in een 

onderzoek van Roodenrijs, Scherpenzeel en de Jong (1998) op de HSCL-25 waren: zorgen maken, 

eenzaamheid, hopeloosheid en neerslachtig voelen.  

Onderzoek naar angst 

Met betrekking tot angst scoort 59,9% van de in 645 participanten op mogelijke angstgevoelens en 

34,1% voor gemiddelde tot hevige angstgevoelens. Uit een onderzoek van Roodenrijs, Scherpenzeel 

en de Jong (1998) onder Somalische vluchtelingen, is gebleken dat de meest voorkomende 

angstsymptomen gemeten met de HSCL-25 de volgende zijn: rusteloos voelen, hoofdpijn, angstig 

voelen en duizeligheid.  

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat depressieve klachten onder vluchtelingen veelvoorkomend zijn, 

maar dat de exacte prevalentie daarvan nog niet eenduidig vastgesteld is. Angst speelt onder 

vluchtelingen in veel gevallen een rol, waarbij de hevigheid van deze angst wisselt.  

Posttraumatische stressklachten 
Vluchtelingen hebben vaak onmenselijke omstandigheden, geweld en marteling moeten doorstaan. 

Hierdoor vormen zij een risicogroep voor het ontwikkelen van psychische klachten of ziekten (Fazel, 

Wheeler & Danesh, 2005). Regelmatig wordt bij vluchtelingen de diagnose van een posttraumatische 
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stressstoornis (PTSS) gesteld, die verband houdt met trauma’s zoals oorlogsgeweld. Een PTSS is een 

veelvuldig voorkomende, vaak chronische conditie die zowel burgers als militairen treft. De 

kerncriteria van deze stoornissen betreffen: herbeleving, vermijding en verhoogde waakzaamheid. In 

1980 is een PTSS opgenomen in de derde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders (DSM-III, American Psychiatric Association,1980).  

Onderzoek PTSS 

Fazel, Wheeler en Danesh (2005) vatten de data over een posttraumatische stressstoornis bij 

vluchtelingen samen tot een totale steekproef 6743 volwassen vluchtelingen die nu woonden in het 

westen, waarvan 2773 vluchtelingen relevante informatie verschaften. Er bleek een hoge variabiliteit 

in prevalentie te zijn, met een range van drie tot vierenveertig procent. Indien alleen zeer nauwkeurig 

ontworpen onderzoeken werden gebruikt, waardoor tweehonderd participanten overbleven, werd een 

prevalentie gevonden van negen procent. Echter, in een onderzoek van De Girolamo en McFarlane 

zoals aangehaald in de Jong et al., (1996) dat twaalf onderzoeken naar vluchtelingen samenvatte, bleek 

dat de helft van de onderzoeken een PTSS-ratio kent gelijk aan of hoger dan vijftig procent. Deze 

variabiliteit kan worden verklaard door de aard van de steekproef, de verstreken tijd sinds het trauma 

en het gebrek aan valide metingen voor PTSS bij vluchtelingen (Keane, Marshall & Taft, 2006).  

Schattingen van de prevalentie van PTSS onder westerse groepen van getraumatiseerde mensen, 

kennen een range tussen vijftien en vierentwintig procent, tegen een prevalentie van acht procent in de 

algemene Amerikaanse populatie (de Jong et al., 2001). 

PTSS onder niet-westerse vluchtelingen in Nederland 

Vluchtelingen zijn afkomstig uit vele landen en onderzoek richt zich dan ook op diverse groepen. Zo 

bleek zes procent van de vluchtelingen uit Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, te voldoen aan de 

diagnose PTSS (Hondius, van Willigen, Kleijn, van der Ploeg, 2000). In de eerste studie binnen dit 

onderzoek voldeden meer vluchtelingen aan de diagnose PTSS, indien verblijf in Nederland korter dan 

één jaar was, het aantal opleidingsjaren meer dan tien jaar betrof en als blootstelling aan marteling aan 

de orde was. In de tweede studie voldeed elf procent (N=156) aan een PTSS. Het ontbreken van een 

legale verblijfstatus bleek in deze groep een risicofactor voor het ontwikkelen van een PTSS te zijn. 

Uit een onderzoek van Roodenrijs, Scherpenzeel en de Jong (1998) onder Somalische vluchtelingen in 

Nederland bleek dat zeventien van de vierenvijftig vluchtelingen (31,5%) voldeden aan de criteria van 

een PTSS. Hierbij werd er het hoogst gescoord op de posttraumatische stressklachten: het vermijden 

van gedachten, gevoelens en of gesprekken en het vermijden van activiteiten. Ook herbelevingen 

speelde bij velen een grote rol. 

PTSS onder niet-westerse vluchtelingen in niet-westerse landen 

Onderzoek naar PTSS onder vluchtelingen wordt voornamelijk gedaan onder naar het westen 

gevluchte personen. Interessant is het om ook stil te staan bij mensen die niet in het Westen leven. Zo 

onderzochten de Jong et al., (2001) de prevalentie van PTSS bij oorlogsslachtoffers die gevlucht 

waren naar niet-geïndustrialiseerde landen. De prevalentie van een posttraumatische stressstoornis op 
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basis van de DSM-IV criteria betrof 37,4 % in Algerije, 28,4% in Cambodja, 15,8% in Ethiopië en 

17,8% in Gaza.  

Tekortkomingen 

Naast de resultaten uit bovenstaande onderzoeken bevatten zij ook tekortkomingen. Zo wordt niet 

altijd gespecificeerd hoelang geleden iemand getraumatiseerd is geraakt en hoelang geleden iemand is 

gevlucht. Belangrijke vermelding omtrent PTSS is dat over de “universaliteit” van het begrip PTSS, 

verschillende standpunten worden ingenomen (Borra, van Dijk & Rohlof, 2002). Volgens van Dijk 

(Borra, van Dijk & Rohlof, 2002) geven sommige onderzoekers aan dat zij bij getraumatiseerden over 

de gehele wereld dezelfde symptomen van PTSS terugvinden, terwijl anderen volgens van Dijk echter 

benadrukken dat de symptomen per cultuur kunnen verschillen en dat het verwerken van schokkende 

gebeurtenissen cultuureigen patronen volgt. 

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat posttraumatische stressklachten onder zowel westerse als niet-

westerse vluchtelingen in Nederland en in niet-geïndustrialiseerde landen lijken voor te komen, 

waarbij de prevalentie sterkt wisselt. 

Coping 
Vluchtelingen zijn vaak bezittingen, hun sociaal netwerk en culturele normen en waarden verloren. Dit 

leidt er toe dat zij weinig hulpbronnen hebben om hen in deze moeilijke periode te steunen. Eenmaal 

aangekomen in een vreemd land dienen vluchtelingen zich aan te passen. Juist dan zijn hulpbronnen 

en copingstrategieën erg belangrijk om te overleven en te integreren. 

Onderzoek naar coping 

Coping kent twee vormen, namelijk probleem- en emotiegericht. Bij probleemgerichte coping is het 

aanpakken van het probleem de manier om met de stress om te gaan. Bij emotiegerichte coping staat 

niet zozeer het probleem, maar de ervaren emoties centraal (Lazarus, 1993). Alleen een vorm van 

probleemgerichte coping (persoonlijke confrontatie) leidde in het onderzoek van Noh en Kaspar 

(2003) tot minder gezondheidsproblemen, door zijn effect op ervaren discriminatie. Dit, omdat ervaren 

discriminatie nadelige gezondheidsrisico's met zich meebrengt, die door deze vorm van coping 

voorkomen wordt. Emotiegerichte coping intensiveerde juist de nadelige gezondheidseffecten van 

discriminatie.  

In een onderzoek in Zweden onder Iranese vluchtelingen (Almqvist & Hwang, 1999) bleek dat de 

dominante strategie, voor het omgaan met posttraumatische stress, het vermijden van het onderwerp 

oorlog, via ontkenning was. Dit was de dominante strategie van volwassenen, om de kinderen te 

beschermen en om eigen nostalgie en heimwee aan het land van herkomst te vermijden. Ook 

verhuizen behoorde tot een veelvoorkomende vorm van probleemgerichte coping. Daarnaast was er 

probleemgerichte coping door het zoeken naar sociale steun, in de vorm van verhuizen naar 

familieleden of zelfs gezinshereniging. Het zoeken van sociale steun als copingsstrategie is 

geassocieerd met verlaagde niveaus van depressie (Noh & Kaspar, 2003). Een andere 
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probleemgerichte copingsstrategie was het zoeken naar een baan. Het werk werd belangrijk geacht 

voor het welzijn, voor de inkomsten en als afleiding (Almqvist & Hwang, 1999).  

Uit het onderzoek van Plante, Simicic, Andersen en Manuel (2002) onder Bosnische vluchtelingen 

bleek dat, in tegenstelling tot andere onderzoeken, religie niet geassocieerd werd met betere coping. 

De resultaten lieten ook zien dat lage depressiescores, makkelijk aanpassen aan een nieuwe omgeving 

en een hoog doorzettingsvermogen goede voorspellers waren van effectieve coping. Uit een onderzoek 

van Ai, Peterson en Huang (2003) bleek dat zeventien tot achttien procent van Europese 

oorlogsvluchtelingen dermate getraumatiseerd was, dat er geen sprake was van coping met problemen, 

oftewel zij ondergingen de problemen passief.  

Onderzoek naar copingstrategieën van vluchtelingen, is van cruciaal belang om hulpverleners te 

informeren, zodat effectieve coping met de stressoren een constructieve rol kan spelen, door 

vluchtelingen te beschermen voor de negatieve impact van stress op hun mentale gezondheid (Ai, 

Peterson & Huang, 2003).  

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat vluchtelingen verscheidene copingsstrategieen hebben zoals het 

zoeken van sociale steun, ontkenning en vermijding. Probleemgerichte coping is effectief gebleken, 

maar emotiegerichte coping en de steunbron religie lijkt geen blijvend effect te hebben.  

Basisassumpties 
Traumatische gebeurtenissen worden gekenmerkt door extreme machteloosheid, diepgaande 

ontwrichting en een extreem onbehagen (Kleber & Brom, 2003). Schokkende gebeurtenissen tarten de 

manier waarop mensen in het leven staan, waardoor zekerheden en besef van beheersing over het 

eigen bestaan verdwijnen. Assumpties die getroffen worden door traumatische gebeurtenissen zijn het 

idee dat de wereld betekenis- en zinvol zal zijn en dat de wereld voorspelbaar is (Figley, 1985). Dit 

kan er toe leiden dat oorlogsvluchtelingen de wereld gaan zien als zinloos en slecht.  

Janoff-Bulman (1989) meende dat men basisassumpties heeft over zichzelf en de wereld, die worden 

uitgedaagd als een traumatische gebeurtenis beleefd is. Zij meent dat mensen drie basis-

veronderstellingen hebben die beschadigd kunnen raken. De eerste assumptie is het geloof van 

persoonlijke onkwetsbaarheid. Mensen onderschatten de mate waarin zij kwetsbaar zijn voor rampen 

als ongeluk en ziekten. In het algemeen zorgt dit als protectie voor continue stress en angst, die anders 

geassocieerd zou zijn met de waargenomen rampen. Door ongeluk getroffen personen kunnen niet 

langer denken dat zij onkwetsbaar zijn, want zij zijn getroffen. Zij hebben dus het gevoel dat hun 

kwetsbaarheid ieder moment opnieuw op de proef gesteld kan worden. De tweede assumptie is dat de 

wereld betekenisvol is. Janoff-Bulman zegt hierover dat mensen over het algemeen hun wereld als 

beheersbaar, voorspelbaar en rechtvaardig zien. Na victimisatie gaat dit niet langer op. De derde 

assumptie bevat zelfwaardering, die ondermijnt kan worden door het worden van een slachtoffer.  
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In een onderzoek naar het model van Janoff-Bulman werden mensen, die getuige waren van een 

gewelddadige dood van een hechte vriend of gemarteld waren, vergeleken met een gematchte 

controlegroep van niet blootgestelden. De groepen verschilden significant van elkaar wat betreft 

heilzaamheid en betekenisvolheid van de wereld, maar niet wat betreft zelfwaardering (Jeavons & 

Greenwood, 2007). Deze groep blootgestelden waren getraumatiseerd, maar waren geen vluchteling. 

Onderzoek naar de basisassumpties van vluchtelingen is tot op heden niet uitgevoerd.  

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat zowel de literatuur als het onderzoek omtrent basisassumpties, 

wijzen in de richting van een laag zelfbeeld en een verstoord wereldbeeld bij getraumatiseerden. 

Aangetekend dient te worden dat onderzoek naar basisassumpties bij vluchtelingen nog ontbreken.   

Acculturatie 
Migratie is geen nieuw fenomeen. Naast vrijwillige migratie, is er ook onvrijwillige migratie onder 

tragische omstandigheden. Men loopt risico’s tijdens de vlucht en ondervindt vaak stress door het 

vluchten zelf. Dit omdat men vaak gescheiden wordt van familie en traditionele waarden en geplaatst 

wordt in een nieuwe cultuur. Dit wordt acculturatieve stress genoemd. Deze stress is veroorzaakt door 

het acculturatieproces, omdat er verschillen bestaan tussen de eigen en nieuwe cultuur. Vaak gaat dit 

gepaard met een afname van lichamelijke- en mentale gezondheid (Nwadiora & McAdoo, 1996). Maar 

dit is niet altijd het geval. Mexicaanse migranten met traumatische oorlogservaringen die meer 

cultureel geadapteerd waren aan de Amerikaanse gemeenschap lieten namelijk meer verslaving en 

middelenmisbruik zien (Knipscheer & Kleber, 2006).  

Onderzoek acculturatie 

Voor sommige migranten is integratie zeer moeilijk of zelfs onmogelijk. Ondanks deze moeilijkheden 

en de soms niet geringe weerstand vanuit een samenleving, zijn er positieve bevindingen in Zweden 

op het gebied van integratie. Zo liet een onderzoek van Almqvist en Hwang (1999) zien dat Iranese 

vluchtelingen in Zweden integratie als hun favoriete manier van acculturatieve coping beschreven. Zij 

namen de positieve punten van de Zweedse cultuur over, maar hadden ook kritiekpunten op die 

cultuur. Vele families beschreven hoe zij Zweedse culturele gebruiken hadden overgenomen. Enkele 

families beschreven een assimilatieve copingmodus. Zij hadden de intentie om in Zweden te blijven 

wonen en hadden besloten te leven volgens de gehele Zweedse culturele gebruiken. Een paar families 

beschreven de separatie copingsmodus. Zij wilden leven volgens de Iranese culturele gebruiken en 

wilden Zweedse invloeden zoveel mogelijk vermijden, met de hoop zo snel mogelijk terug te keren 

naar Iran.  

In een onderzoek van Carballo en Nerukar (2001) blijkt dat er vaak sprake is van een conflict tussen 

de eigen en andere cultuur. In welke mate een cultuurconflict in verband staat met mentale 

gezondheidsproblemen is niet duidelijk, maar er zijn redenen om aan te nemen dat het een factor is. 
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Beschikbare data suggereren wel dat culturele achtergrond een belangrijke rol speelt in een aantal 

ziekten, zoals depressie en chronische angst.  

Conclusie 

Acculturatieve stress kan de problematiek van de oorlogsvluchtelingen verergeren, maar dit is niet 

altijd het geval.  

Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven is al verscheidene jaren bestudeerd in verschillende contexten. De World 

Health Organization (1996) definieert de kwaliteit van leven als: “de perceptie van een individu over 

zijn positie in de context van de cultuur en maatschappij waarin hij/zij leeft, in relatie tot de doelen, 

verwachtingen, normen en wensen” (WHOQOL-BREF handleiding, pp.5). 

Onderzoek kwaliteit van leven 

Carlsson, Mortensen en Kastrup (2005) hebben een onderzoek verricht onder gemartelde 

vluchtelingen rond mentale gezondheid en kwaliteit van leven. Dit werd gemeten aan de hand van de  

zelfbeoordelingsvragenlijsten; Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), Hopkins Symptom Checklist-25 

(HSCL-25) en de WHOQOL-Bref. De kwaliteit van leven verslechterde na de behandeling op drie 

domeinen, maar geen van de verschilscores (baseline en follow-up) was significant. De participanten 

die als behandeling psycho-educatie hadden gekregen, hadden minder last van mentale symptomen en 

een hogere kwaliteit van leven bij follow-upmeting, in vergelijking met de rest van de steekproef, 

maar dit bleek niet significant te zijn. 

Conclusie 

Sommige aspecten van de kwaliteit van leven van vluchtelingen worden verbeterd door psycho-

educatie en of behandeling, maar dit is geen blijvend effect. 

Diagnostiek van getraumatiseerde vluchtelingen 
Het gebruik van psychologische testen bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond wordt 

met achterdocht bekeken en niet zonder reden. Het is gezien het multiculturele karakter van de 

Nederlandse samenleving wenselijk, er zorg voor te dragen dat mensen van verschillende culturele 

achtergronden niet onder dezelfde normgroep vallen (Bleichrodt & van de Vijver, 2001).  

Een test kan worden beschouwd als een objectieve en gestandaardiseerde meting van een steekproef 

van gedrag. Naarmate vanuit onderzoek steeds duidelijker bleek, dat deze drie kenmerken niet geheel 

geldend waren voor het onderzoek onder niet-westerse personen, werd er gedurende enige tijd 

gesproken over het ontwerpen van culture-fair tests. Dergelijke testen zouden moeten bestaan uit items 

die voor mensen uit verschillende populaties (in gelijke mate) onbekend zijn, dan wel uit items 

waarvoor iedereen een gelijke gelegenheid zou hebben gehad om zich het antwoord eigen te maken. 

Indien men er van uitgaat dat crossculturele verschillen reëel aanwezig zijn, dan is het zoeken naar 
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culture-fair testen,eigenlijk niet zinnig, (Bleichrodt & van de Vijver, 2001) want dan zal cultuur altijd 

enige differentiële invloed op testresultaten hebben. 

Men zou kunnen stellen dat het met de partijdigheid van testen in Nederland meevalt, omdat veel niet-

westerse personen zich de autochtone cultuurpatronen en taal hebben eigen gemaakt. Maar dan wordt 

de mogelijkheid dat talrijke factoren invloed kunnen uitoefenen op testitems, miskend. Bij 

persoonlijkheidstesten kunnen verschillen in responsestijlen zoals sociale wenselijkheid of 

instemmingstendentie ook een rol spelen. Ten slotte is het mogelijk dat de definitie van een concept, 

of de operationalisatie daarvan in een bepaald instrument, niet equivalent is voor verschillende 

populaties. De aandacht voor mogelijke discriminatie van culturele minderheidsgroepen in Nederland 

lijkt terecht zolang in enkele testen nog ouderwets of weinig gangbaar Nederlands wordt gebruikt. 

Daarnaast gelden de argumenten dat er onderwerpen aan de orde komen die voor bepaalde culturele 

groepen in de taboesfeer liggen. 

 

Bij niet-westerse personen worden regelmatig persoonlijkheidsmetingen gedaan. Bij het ontwerpen 

van dergelijke testen is geen rekening gehouden met de toepassing ervan bij niet-westerse personen. Er 

zijn slechts enkele Nederlandse onderzoeken naar de toepasbaarheid van persoonlijkheidsvragenlijsten 

bij niet-westerse volwassenen, waarbij de nadruk lag op personeelselectie en niet op screening van 

persoonlijkheid en of klachten.  

Bij grensgevallen, waarbij men de Nederlandse taal niet voldoende lijkt te beheersen, is het volgens 

Bleichrodt en van de Vijver (2001) verstandig om de vragenlijst, ondersteund door persoonlijke 

interactie, in te laten vullen. In dit soort gevallen dient de testleider zeer kritisch te kijken naar hoe de 

betrokkene de vraag beleeft, maar ook naar de manier waarop de persoon probeert aan de 

verwachtingen van de testleider te voldoen.  

Vluchtelingen zijn veelal de Nederlandse taal in geringe mate machtig en daarom is bij diagnostisch 

onderzoek bovenstaande van belang.  

 

Ondanks bovenstaande beperkingen van psychodiagnostisch onderzoek bij vluchtelingen, blijkt uit een 

onderzoek hiernaar (Kleijn, Verboom & van der Schier, 2004) dat een derde van de deelnemende 

psychologen, actief bezig is met psychodiagnostiek bij allochtone cliënten. Gebleken is dat 

voornamelijk non-verbale instrumenten goed werken en dat testen met als meetdoel persoonlijkheid en 

klachten door minder dan veertig procent (en meestal door veel minder) van de psychologen 

beoordeeld wordt als goed. Communicatieproblemen, cultuurverschillen en methodologische 

problemen blijken daarbij allen relevant. Er blijkt behoefte aan bruikbare testen voor het meten van 

intelligentie, sociaal-emotioneel functioneren, copingstijl en klachten.  

 

Nu de groep vluchtelingen steeds sterker in omvang toeneemt is het van belang wetenschappelijk 

onderzoek te verrichten naar de gebruikte diagnostische instrumenten. In contrast met de rigide 
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diagnostische criteria voor een PTSS, bleek een aantal testen PTSS en traumagerelateerde klachten 

wel succesvol te diagnosticeren onder niet-westerse culturen (Renner, Salem & Ottomeyer, 2006). De 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), is een transcultureel screeningsinstrument voor een PTSS en is 

valide en betrouwbaar gebleken, indien toegepast in verschillende culturen (Smith Fawzi, Murphy, 

Pham, Lin, Poole & Mollica, 1997; Mollica, Caspi-Yavin, Bollini, Truong, Tor &  Lavelle, 1992). 

Hetzelfde geldt voor de Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25), die algemene psychopathologie 

meet (Mollica, Wyshak, Marneffe, Khuon & Lavelle, 1987). In een review van Hollifield et al., (2002) 

is gebleken dat in vele gepubliceerde onderzoeken kwantitatieve data zijn verzameld onder 

vluchtelingen, met behulp van instrumenten, die beperkte of niet geteste validiteit en betrouwbaarheid 

bleken te hebben. Valide en betrouwbaar in dit onderzoek, waren wederom de HTQ en de HSCL-25 

die veelgebruikt en speciaal ontworpen zijn voor diagnostisch onderzoek bij vluchtelingen. De HTQ is 

ontworpen door Mollica et al. (1992) om posttraumatische stresssymptomen op te sporen bij een 

etnisch homogene groep vluchtelingen. Op basis van valideringsonderzoek bij een klinische populatie 

van getraumatiseerde Indochinese vluchtelingen komt Mollica et al. (1992) tot een cut-offscore van 

2,5 als optimaal, om een onderscheid te maken tussen mensen met PTSS (>2,5) en mensen zonder 

PTSS (<2,5). De HTQ kwam voor dit doel naar voren als een betrouwbaar en valide instrument bij 

deze specifieke doelgroep. Ook bij een etnisch gemengde populatie vluchtelingen (van Dijk, 

Kortmann, Kooyman & Bot, 1999) bleek de HTQ voldoende sensitiviteit te bevatten, namelijk 78%, 

hetgeen gelijk is aan die uit het valideringsonderzoek van Mollica. De specificiteit van de HTQ in de 

etnisch gemengde populatie, bleek 71%, welke hoger is dan die in het valideringsonderzoek van 

Mollica (65%) (van Dijk, Kortmann, Kooyman & Bot, 1999). In een onderzoek van Hollander, 

Ekblad, Mukhamadiev en Muminova (2007) onder vijfenzeventig Tajikistaanse vluchtelingen, bleken 

zowel de HTQ als de HSCL-25 valide instrumenten te zijn.  

Ook op het deelgebied kwaliteit van leven is onderzoek onder diverse culturele groepen verricht. Met 

behulp WHOQOL-BREF, welke de kwaliteit van leven meet werd de kwaliteit van leven gemeten in 

drieëntwintig landen. Analyses van de interne consistentie en constructvaliditeit indiceren dat de 

WHOQOL-BREF goede tot zelfs excellente psychometrische kwaliteiten bezit van betrouwbaarheid 

en validiteit.  

De drie hierboven besproken instrumenten, namelijk de HTQ, HSCL-25 en WHOQOL-BREF, worden 

veelvuldig gebruikt ten behoeve van diagnostisch onderzoek bij niet-westerse personen omdat zij hun 

validiteit en betrouwbaarheid meermaals in verscheidene culturele settings bevestigd hebben. Met 

betrekking tot andere gebieden die uitgevraagd kunnen worden, heerst eenduidig gebruik nog niet zo 

sterk. Belangrijk is continuerend onderzoek naar instrumenten met goede psychometrische kwaliteiten 

die ingezet kunnen worden bij vluchtelingen.  
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Behandeling langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, in een notendop 
Stichting Centrum ’45 heeft veel ervaring met de behandeling van mensen die lange tijd geleden 

(verzetsstrijders Tweede Wereldoorlog) en pas recent getraumatiseerd (asielzoekers) zijn geraakt. In 

2002 heeft Stichting Centrum ’45 een apart behandelaanbod gecreëerd voor langer in Nederland 

verblijvende vluchtelingen, de zogenaamde LIN-behandeling. Deze behandeling bestaat ofwel uit 

individuele gesprekken op de polikliniek dan wel uit een groepsbehandeling in de dagkliniek. In 

enkele gevallen is de problematiek dermate heftig dat opname in de kliniek noodzakelijk is. Daarnaast 

worden er mogelijkheden geboden tot het volgen van partner-relatietherapie of gezinstherapie.  

 

Vluchtelingen hebben hun land verlaten, waardoor zij kampen met het verlies van bezittingen en 

dierbaren en met verregaande culturele aanpassingen in het gastland worden geconfronteerd. Deze 

gemeenschappelijke kenmerken maken groepstherapie zinvol voor de behandeling van vluchtelingen 

met psychische klachten, ondanks onderlinge verschillen in herkomst en cultuur (Rohlof, 2007). Het 

lotgenotencontact staat bij dagbehandeling sterk op de voorgrond. Het programma bestaat uit creatieve 

therapie, sociotherapie, contact met maatschappelijk werk en contact met een psychiater. De 

behandeling duurt gemiddeld één á twee jaar.  

Bij alle drie de vormen van behandeling worden behandeldoelen gesteld als: het verminderen van 

klachten als nachtmerries, somberheid, isolement, schuld- en schaamtevoelens en het verbeteren van 

communicatie met de familie. Voor alle vormen van behandeling geldt dat de behandeling 

ondersteund kan worden met medicatie.  

Rohlof, Groenenberg en Blom (1999) schrijven over enkele voorwaarden voor goede hulpverlening bij 

vluchtelingen. Zoals bij alle cliënten spelen, volgen deze auteurs, aandacht, interesse, tijd en respect 

een belangrijke rol. Vluchtelingen zijn door de krenkingen die zij hebben ondervonden, extra gevoelig 

geworden voor het ontbreken van respect. Ervaringen in het land van herkomst en de nieuwe 

ervaringen in Nederland hebben vluchtelingen geleerd anderen niet zomaar te vertrouwen. Een 

vertrouwensrelatie is bij vluchtelingen dan ook niet snel opgebouwd. Door als hulpverlener zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij het ziektegedrag, de ziektebeleving en de verwachtingen van de 

vluchtelingen, zal dit de therapeutische relatie ten goede komen. 

Huidig onderzoek 
In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: Functioneert het diagnostisch 

instrumentarium, dat gebruikt wordt bij langer in Nederland verblijvende vluchtelingen die behandeld 

worden in Stichting Centrum ’45 adequaat? De volgende deelvragen zijn hierbij relevant: (a) Hoe 

betrouwbaar zijn de verkregen scores op de afgenomen zelfbeoordelingslijsten bij langer in Nederland 

verblijvende vluchtelingen?; (b) Wat zijn de bij de intake voornaamst gebleken uitkomsten op het 

diagnostisch profiel bij langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, die behandeld worden in 
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Stichting Centrum ’45?; (c) Is er een verandering op te merken, indien de baselinemeting bij langer in 

Nederland verblijvende vluchtelingen vergeleken wordt met de nameting? 

 

De verwachting is dat de gebruikte diagnostische instrumenten, voldoende betrouwbaar functioneren. 

Dit zal met name gelden voor de HTQ en HSCL-25 die speciaal ontwikkeld zijn voor het gebruik bij 

vluchtelingen. Wat betreft de voornaamst gebleken uitkomsten op het diagnostisch profiel wordt op 

basis van de literatuur verwacht dat: 

 er sprake is van sterk somatisch gerelateerde klachten zoals geoperationaliseerd door een 

gemiddelde score op de somatische klachtenschaal van de PILL van 4,00; 

 er sprake is van angstklachten zoals geoperationaliseerd door een score op de HSCL-25 van 

>1,75 bij 60 % van de participanten (Roodenrijs, Scherpenzeel en de Jong, 1998); 

 er sprake is van depressieve klachten zoals geoperationaliseerd door een score op de HSCL-25 

> 1,75 bij 62 % van de participanten (Turner, Bowie, Dunn, Shapo & Tule, 2003); 

 er sprake is van een posttraumatische stoornis geoperationaliseerd door een score op de HTQ 

van >2,5 bij 32 % van de participanten; (de Jong et al., 2001; Roodenrijs, Scherpenzeel en de 

Jong, 1998) 

 er sprake is van een laag wereldbeeld geoperationaliseerd via een gemiddelde score van 2 op 

de schalen “Goede Wereld” en “Goede Mensen” van de WAS; 

 er sprake is van een laag zelfbeeld geoperationaliseerd via een gemiddelde score van 2 op de 

schalen “Lage Zelfwaardering”, “Situatiebeheersing” en “Persoonlijk Geluk” van de WAS; 

 er sprake is van effectieve coping geoperationaliseerd door een score > 3; 

 er sprake is van een sterkere betrokkenheid bij de eigen groep, in vergelijking met de 

Nederlandse groep, geoperationaliseerd door een score van 3 op Groepsidentiteit en 2 op 

Groepsafstand op de TECI; 

 er sprake is van een middelmatige kwaliteit van leven geoperationaliseerd door een score van 

3. 

Bij een afwijking van meer dan 0.5 van de gestelde gemiddelden, zal de hypothese verworpen worden, 

omdat dit leidt tot een werkelijk andere betekenis van de score op de antwoordschalen.  

Tot slot wordt verwacht dat er een positieve verandering opgetreden is, indien de voormeting 

vergeleken wordt met de nameting, bijvoorbeeld een reductie van klachten. Dit omdat door het 

uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek bij cliënten van Stichting Centrum ’45, de kans op een 

verkeerde diagnose verkleind wordt. Daarnaast beschikt Stichting Centrum ’45 over veel kennis en 

expertise op het gebied van door oorlog getroffen personen.  
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Methode 

Participanten 
In de periode van 2004 tot en met maart 2008 zijn er bij alle participanten, die behoren tot de 

doelgroep langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, bij Centrum ’45 vragenlijsten afgenomen.  

Procedure 
Nadat een persoon behorende tot de doelgroep Langer in Nederland verblijvende vluchtelingen zich 

aanmeldde bij de aanmeldingscoördinator van Centrum ’45, werd hij/zij uitgenodigd voor twee 

intakegesprekken en een eenmalige afname van vragenlijsten.  

Na afloop van het tweede intakegesprek, werd de participant gebracht naar de wachtruimte van 

Centrum ’45. Vanuit hier nam de medewerker de participant mee naar een testkamer en legde uit dat 

er een vragenboekje zou worden afgenomen. Daarna werd de volgende, vaste introductie uitgesproken 

om de participant voor te bereiden op het invullen van het STIP-intake-vragenboekje: 

“Dit vragenboekje gaat over klachten, persoonlijke opvattingen, moeilijke situaties en sociale relaties. 

De op deze wijze verkregen informatie is voor Centrum ’45 van groot belang: voor de diagnostiek 

tijdens uw intake, voor het kunnen evalueren van behandelresultaten en voor wetenschappelijk 

onderzoek van de behandeling. 

Het vragenboekje bestaat uit standaardvragenlijsten waaraan wij weinig mogen veranderen. Daarom is 

enige overlap tussen de vragen niet te vermijden. Gebruikelijk is dat het invullen ongeveer twee uur 

van uw tijd vergt. Invulling is soms lastig, daarom volgen hier enige aanwijzingen: 

1. Vaak wordt in de toelichting bovenaan de bladzijde een tijdsperiode genoemd, waarop de 

vragen betrekking hebben. Het is van belang ongeveer met deze periode rekening te houden.  

2. Als iets uit een lijst van toepassing is, herkent u het meestal ook direct. Als het u weinig of 

niets zegt, of u heeft daar geen last van, is het vaak op u, ook niet zo van toepassing. Er zijn 

geen “goede” of “slechte” antwoorden, denkt u daarom a.u.b. niet te lang na, want uw eerste 

indruk is vaak ook de beste. 

3. In geval van vragen of twijfel kunt u een vraagteken voor de betreffende vraag zetten. Dan 

bespreken we deze wanneer u klaar bent. 

4. Als een vraag duidelijk niet op u van toepassing is, kunt u niet van toepassing achter de vraag 

invullen. 

5. Wanneer u een fout bolletje inkleurt, kunt u dit als volgt oplossen: “U kleurt het goede bolletje 

in en zet een kruis door het foute bolletje”. 

Heeft u nog vragen?” Na deze inleiding kon participant starten met het invullen van het vragenboekje. 

Vaak was de hulp van de medewerker noodzakelijk bij het invullen, vanwege het niet voldoende 

beheersen van de Nederlandse taal. Indien participant het teken gaf klaar te zijn met de invulling, 

controleerde de medewerker het vragenboekje op hiaten. Participant werd ook gevraagd om de 

verklaring van instemming te tekenen en bedankt voor de medewerking.  
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Vragenlijst 
Het afgenomen LIN-vragenboekje bestaat uit een aantal geselecteerde vragenlijsten onder redactie van  

R.F.M. Bouter, W. Chr. Kleijn en A.M.J. Smith. Dit vragenboekje valt onder het STIP-intake-project, 

welke beoogt tijdens de stadia van de behandeling van cliënten inventariserende en evaluerende 

metingen te verrichten. Het STIP-intake-project kan naast het verschaffen van psychodiagnostische 

informatie, ook doelstellingen dienen als het meten van therapievoortgang en het evalueren van 

behandelprogramma’s. Sommige vragenlijsten zijn ontwikkeld door de medewerkers van Centrum 

’45, anderen zijn slechts door hen bewerkt. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de blauwe synoniemen, die 

achter moeilijke items zijn gezet, ter verduidelijking. Het vragenboekje dat tijdens de intakefase is 

afgenomen, bevatte de volgende vragenlijst op het gebied van:  

 

Somatische klachten 

De Pennebaker Inventory of Limbic Languidness (PILL) is ontworpen door Pennebaker (1982) en 

beoogt het voorkomen van klachten en of verschijnselen welke mensen soms hebben te meten. Bij elk 

van deze klachten wordt door participant beoordeeld hoe vaak deze last ondervond van de klacht, in 

het afgelopen jaar. Deze vragenlijst is vertaald en bewerkt voor Nederlands gebruik door K. v. Vliet 

(1992). Aan deze vragenlijst zijn enkele items toegevoegd die psychische klachten meten. De 

gebruikte Nederlandse versie van de PILL bestaat uit negenenvijftig items, met een vijfpuntsschaal, 

lopende van zelden of nooit tot bijna altijd. Een voorbeelditem is: “Drukkend gevoel in het hoofd”. 

Voor het gebruik binnen Stichting Centrum ’45 is de vragenlijst aangepast door W. Chr. Kleijn. De 

betrouwbaarheid van de Engelstalige versie kent een alphawaarde van .88 tot .91 (Pennebaker, 1982). 

De betrouwbaarheid van de Nederlandstalige PILL is even hoog gebleken (van Vliet, 1992). Over 

crossculturele validatie zijn geen gegevens bekend.  

 

Depressie en Angst 

De Hopkins Symptom Checklist, kortweg HSCL-25 (Mollica, 1987) is een screeningsinstrument dat 

angst- en depressiesymptomen meet. De HSCL-25 bevat tien vragen over angst en vijftien vragen 

gericht op depressieve symptomen. Het voorkomen van de symptomatologie wordt op een 

vierpuntsschaal weergegeven Het gaat daarbij om een beoordeling door participant van de mate van de 

aanwezigheid in de afgelopen week..De antwoordmogelijkheden lopen van geen last tot zeer veel last. 

Een voorbeelditem is: “Het gevoel hebben dat je op niemand kan vertrouwen”. Mollica (1987) 

hanteert een cut-offpoint van 1,75 om vast te stellen of er sprake is van een klinische stoornis  

Deze vragenlijst is bewerkt voor gebruik bij Stichting Centrum ‘45 door W. Chr. Kleijn. De 

psychometrische kwaliteiten waren goed te noemen in het Arabisch, Farsi, Russisch en Engels (Kleijn, 

Hovens & Rodenburg, 2001). De test-hertest betrouwbaarheid van de HSCL was .89 onder 

ZuidoostAziatische vluchtelingen (Carlson & Rosser-Hogan, 1994). De Nederlandstalige versie kent 

een betrouwbaarheid van .84 tot .95 (Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert & Spinhoven, 
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2007). De Engelstalige versie kent een betrouwbaarheid van .90 (Mouanoutoua & Brown, 1995). 

Mollica et al. (1987) heeft aangegeven dat de HSCL-25 gevoelig is over verscheidene culturen heen, 

ter indicatie van depressieve- en angstklachten.  

 

 Posttraumatische stressklachten 

De Harvard Trauma Questionnaire is een zelfbeoordelingsvragenlijst, kortweg HTQ (Mollica, 1987) 

die beoogt te meten in hoeverre men voldoet aan de criteria van een PTSS. Oorspronkelijk bestaat 

deze vragenlijst uit vier delen, waarvan slechts één deel is voor dit onderzoek gebruikt. Dit deel 

bestaat uit klachten die soms genoemd worden door mensen nadat zij pijnlijke of angstaanjagende 

gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dit betrof dertig items, waarvan een voorbeelditem luidt: 

“Terugkerende gedachten of herinneringen aan de pijnlijke of angstwekkende gebeurtenis. De eerste 

zestien items zijn rechtstreeks afgeleid van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-

IV (DSM-III)- criteria voor een posttraumatische stressstoornis. De overige veertien items gaan over 

symptomen die betrekking hebben op de doorgemaakte trauma’s, met een meer cultureel 

onderscheidend karakter. De HTQ hanteert een vierpuntsschaal om de ernst van de symptomen te 

meten gedurende de voorafgaande week. Het voorkomen van PTSS wordt bepaald met behulp van de 

item cut-offpoint score van 2,5 van de HTQ (Mollica, 1987). Eveneens wordt het voorkomen van 

PTSS door middel van strikte interpretatie van de DSM-IV-criteria bepaald, waarbij alleen symptomen 

met een score drie (in grote mate) en vier (extreem) worden meegeteld.  

De originele versies van de HTQ waren geschreven en gevalideerd in het Cambodjaans, Laotiaans en 

Vietnamees. De Nederlandse Harvard Trauma Questionnaire is ontwikkeld door J. Mook en deze 

vragenlijst is bewerkt voor gebruikt binnen Stichting Centrum ’45 door W. Chr. Kleijn. De 

Engelstalige versie kent een betrouwbaarheid van .94 (Miyazaki, Dewaraja & Kawamura, 2006). Van 

de Nederlandstalige versie wordt verwacht dat deze voldoende betrouwbaar is, omdat de HTQ over 

verscheidene culturen cultureel gevoelig is gebleken en dat maakt het daardoor nuttig in gebruik bij 

andere zeer getraumatiseerde niet-westerse populaties (Smith Fawzi, Murphy, Pham, Lin, Poole & 

Mollica, 1997; Mollica, Caspi-Yavin, Bollini, Truong, Tor & Lavelle, 1992). 

 

Zelf- en wereldbeeld. 

De World Assumption Scale (WAS) (Janoff-Bulman, 1989) beoogt basale cognities over het zelf- en  

wereldbeeld te meten. Gemeten worden basisassumpties over de rechtvaardigheid van de wereld en de 

kwetsbaarheid van de mens. De uitspraken zijn geordend rond acht thema’s die telkens vier items 

tellen. Deze subschalen zijn in te delen in een drietal clusters, waarvan twee clusters voor dit 

onderzoek gebruikt zullen worden. Het cluster: “Mens- en wereldbeeld”, is samengesteld vanuit de 

clusters “Goede Wereld” en “Goede Mensen”. De items gaan over de aannames over goed- en 

slechtheid van mensen en de wereld. Een voorbeeld item: “Er is meer goed dan kwaad in deze 

wereld”. Een hoge score op dit cluster impliceert een positief mens- en wereldbeeld.  
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Het tweede cluster heet “Zelfbeeld” en is samengesteld uit de subschalen “Lage Zelfwaardering”, 

“Situatiebeheersing” en “Persoonlijk Geluk”. De items in dit cluster hebben betrekking op het 

zelfbeeld, de controleerbaarheid van het eigen gedrag en geluk. Een hoge score op dit cluster geeft aan 

dat iemand een positief beeld van zichzelf heeft. Een voorbeelditem is: “Ik heb een lage dunk van 

mezelf”.  

In totaliteit bestaat de vragenlijst uit tweeëndertig items en wordt gescoord op een zespuntsschaal, 

welke loopt van één (oneens) tot zes (eens). De lijst is oorspronkelijk Engelstalig en bewerkt voor 

gebruik binnen Stichting Centrum ’45 door W. Chr. Kleijn en A.M.J. Smith in 1999. De 

betrouwbaarheid van de Engelstalige versie kent een range van .68 tot .86 (Janoff-Bulman, 1989). Van 

de Nederlandstalige versie is de betrouwbaarheid nog onbekend. Over de crossculturele validiteit zijn 

geen gegevens beschikbaar.  

Coping 

De “Resources Questionnaire” (ResQ) (Kleijn & Smith, 1996), meet waardoor men zich in het 

algemeen gesteund voelt tijdens moeilijke omstandigheden. Deze vragenlijst is onderverdeeld in acht 

subschalen, waarbij elke subschaal bestaat uit vier vragen. Er dient te worden aangegeven hoe vaak 

(nooit, soms, vaak of altijd) deze steunende situatie of handeling is ervaren in het afgelopen jaar. De 

subschalen zijn: “Sociale steun”, “Creativiteit/Kunst”, “Emotionele Expressie”, “Materialisme”, 

“Fysiek”, “Spiritualiteit”, “Efficacy” en “Medische bijstand”. Ook heeft men de mogelijkheid zelf een 

steunende bron te noteren, waarbij ook aangegeven kan worden hoeveel steun van die bron 

ondervonden wordt. Deze vragenlijst bestaat uit drieëndertig items, welke ingevuld worden op een 

schaal lopende van één tot vier. Deze vragenlijst is ontwikkeld door medewerkers van Stichting 

Centrum ’45 zelf, namelijk W. Chr. Kleijn en A.M.J. Smith in 1996. De betrouwbaarheid van de 

vragenlijst bedraagt .85 voor de gehele schaal (Kleijn, van Heck & van Waning, 2001). Er zijn geen 

gegevens beschikbaar over de crossculturele validiteit.  

 

De COPE-EASY (Carver, Schreier & Weintraub, 1987) is een vragenlijst welke de verschillende 

manieren inventariseert van de wijze waarop iemand een stressvolle situatie hanteert. De vragenlijst 

omvat vijftien verschillende vormen van reageren, waarvan een aantal onderverdeeld kunnen worden 

in vier clusters. Het eerste cluster is “Actief of planmatig”, welke betrekking heeft op drie elementen, 

namelijk het ondernemen van actie, het maken van een plan en het naar de zijkant schuiven van andere 

zaken om beter met de stressor om te kunnen gaan. Een voorbeelditem is: “Ik maak een plan”.    

Het tweede cluster is: “Sociale steun zoekend”, welke het zoeken naar sociale steun betreft door het 

inwinnen van advies bij anderen en het uiten van emoties. Een voorbeelditem is: “ Ik vraag aan 

mensen met dergelijke ervaringen hoe zij reageren”. Het derde cluster betreft het “Nuchter” reageren 

op het probleem. Hieronder valt niet alleen 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 zijn onderdeel van deze subschaal. Een voorbeelditem is: “Ik kon er eigenlijk wel om 
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lachen”. Het vierde en laatste cluster betreft een aantal (soms) minder functionele reacties als 

copingstrategie. Hieronder vallen het zoeken van afleiding, het ontkennen van het probleem en het 

opgeven. Een voorbeelditem hiervan is: “Ik geef mijn poging om mijn doel te bereiken op”. In elk van 

deze clusters, verliep beantwoording middels een vierpuntsschaal, lopende van niet van toepassing tot 

zeer veel van toepassing. In totaliteit bestaat de vragenlijst uit tweeëndertig items. Deze vragenlijst is 

bewerkt voor gebruik binnen Stichting Centrum ’45 door W. Chr. Kleijn. De Nederlandse vragenlijst 

kent een betrouwbaarheid met een range van .57–.91 over de verschillende schalen heen (Kleijn, van 

Heck & Waning 2000). De Amerikaanse versie kent een range voor de betrouwbaarheid lopende van 

.67-.89 (Carver, Schreier & Weintraub, 1987). Er zijn geen gegevens beschikbaar over de 

crossculturele validiteit van deze vragenlijst. 

Acculturatie 

De Taal- en Cultuur Index (TECI) is ontworpen door het Platform Psychodiagnostiek Migranten en 

vluchtelingen (Kleijn, Verboom & van der Schier, 2000). Deze vragenlijst beoogt te meten tot welke 

culturele groep en of religie een individu zich vindt behoren en in welke mate men daarbij betrokken 

is. Ook meet het de interactie van het individu met de culturele groep en kijkt het naar de 

betrokkenheid tot de Nederlandse cultuur. Deze vragenlijst beoogt de concepten zoals die beschreven 

worden door Berry (1980) te operationaliseren. Deze concepten zijn assimilatie, integratie, separatie 

en marginalisatie. Deze Nederlandse vragenlijst kent een betrouwbaarheid van .76 op de schaal 

Groepsidentiteit en .69 op de schaal Groepsafstand (Frankort, 2004). Er zijn geen gegevens 

beschikbaar over de crossculturele validiteit van deze vragenlijst.  

 

Kwaliteit van leven 

De WHOQOL-Bref (WHOQOL Group, 1998) beoogt de kwaliteit van leven te meten. De 

Nederlandstalige vragenlijst, bestaat net als het origineel, uit zesentwintig items, welke gemeten 

worden op een vijfpuntsschaal. Deze kennen per groepje items een verschillende betekenis. Zo loopt 

deze schaal van erg slecht tot erg goed, maar ook van erg ontevreden tot erg tevreden. Een 

voorbeelditem luidt: “In welke mate voelt u dat uw leven betekenisvol is?” De Kwaliteit van Leven 

vragenlijst is vertaald door de Vries (1996). Voor gebruik binnen Stichting Centrum ’45 is de 

vragenlijst bewerkt door W. Chr. Kleijn, 2000. De betrouwbaarheid van de Engelstalige versie is .86 

(Skevington, Lotfy & O’Connell, 2004)  De gebleken betrouwbaarheid van de Nederlandstalige versie 

is .66 tot .80 (Trompenaars, Masthoff, van Heck, de Vries & Hodiamont, 2007). Volgens de Vries 

(1996) is de WHOQOL-bref  een internationaal toepasbaar, crosscultureel multidimensioneel 

instrument om de kwaliteit van leven te beoordelen. 
Het vragenboekje dat tijdens de eindfase is afgenomen, bevatte één vragenlijst minder. De TECI meet 

vrij vaste waarden, waarvan niet verwacht wordt dat deze binnen een kort tijdsbestek een verandering 

zal laten zien. In het geval van bijvoorbeeld klachten, ligt een verandering veel meer in de lijn der 

verwachting..De vragenlijsten die wel tweemaal zijn afgenomen, zij het in aangepaste vorm, zijn: 
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Somatische klachten 

De PILL heeft dezelfde meetpretenties als de tijdens de intakefase, maar de tweede keer meet de 

vragenlijst slechts de eerste drieëndertig items. De reden hiervoor is dat beide delen slechts voor de 

betrouwbaarheid worden afgenomen.  

Angst en depressie 

In het geval van de HSCL-25 geldt dat beide afgenomen vragenlijsten dezelfde inhoud bevatten. 

 

Posttraumatische stressklachten 

De Harvard Trauma Questionnaire inventariseert  tijdens de eindfase slechts de zestien items welke 

rechtstreeks zijn afgeleid van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV)- 

criteria voor een posttraumatische stressstoornis. Dit betekent dat er enkel gekeken wordt naar de al 

dan niet aanwezig zijnde posttraumatische stressstoornis.  

 

ResQ 

De ResQ kent eenzelfde opbouw tijdens de eind- als tijdens de intakefase.  

 

COPE-EASY 

De COPE-EASY wordt gekenmerkt door dezelfde inhoud tijdens de eindfase als tijdens de intakefase. 

 

WAS 

De WAS kent eenzelfde opbouw tijdens de eind- als tijdens de intakefase. 

 

Kwaliteit van Leven vragenlijst 

Deze inhoud van deze vragenlijst wordt gekenmerkt door dezelfde inhoud als de afgenomen 

vragenlijst ten tijde van de intakefase. 

 

Statistische Verwerking 

Voor de statistische verwerking van de data is er gebruik gemaakt van het programma Statistical 

package for the social sciences, kortweg SPSS. De demografische gegevens en de voornaamste 

bevindingen vanuit het vragenboekje zullen geanalyseerd worden met behulp van een daarvoor 

ontwikkelde syntax.  De betrouwbaarheid van de verscheidene vragenlijsten wordt berekend met 

behulp van Cronbach’s alpha. De vergelijking tussen de intake- en exit-meting zal met behulp van een 

Paired Sample T-Test worden berekend.  
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Resultaten 

Demografische kenmerken  
In de periode van januari 2004 tot en maart 2008 zijn bij langer in Nederland verblijvende 

vluchtelingen, die in behandeling kwamen bij Centrum ’45, vragenlijsten afgenomen. De seksen zijn 

niet evenredig vertegenwoordigd (tabel 1). De gemiddelde leeftijd van de participanten (N=195) was 

42.5 jaar; 22.4% van hen was vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 43.8 en 77% was man, met een 

gemiddelde leeftijd van 42.1. Het grootste deel van de participanten was gehuwd (tabel 2). Zij waren 

gemiddeld 12.3 jaar woonachtig in Nederland en bezaten 11.9 opleidingsjaren (tabel 3). 

 Tabel I. Geslacht   

 N % 

Man 151 77,00 

Vrouw 44 22,40 

Totaal 195 100 
 
 
Tabel II. Burgerlijke status 

  

 Frequentie % 
Ongehuwd   38   22 
Gehuwd 101   58 
Gescheiden   29   17 
Weduw(e)naar     6    3 
Totaal 174                         100                            

 
Tabel III. Demografische kenmerken     

  N Gemiddelde Mediaan Modus Std.dev. 
Gemiddelde leeftijd 
 195 42,48 43 38 7,52 
Gemiddeld aantal 
jaren in Nederland 168 12,25 12 10 4,63 
Gemiddeld aantal 
opleidingsjaren 157 11,86 13 16 5,67 
 

Het grootste deel van de participanten was afkomstig uit Iran, gevolgd door Bosnië, Irak en 

Afghanistan (zie bijlage 1). De participanten waren met name afkomstig uit de regio’s Midden-Oosten 

en Oost-Europa (Figuur 1). De moedertaal die het meest voorkomend was, bleek het Farsi te zijn, 

gevolgd door het Bosnisch, Arabisch en Koerdisch (bijlage 2).  
 Figuur I. Regioverdeling 
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Beschrijvende statistiek 
Eerst zal gekeken worden naar enkele psychometrische kwaliteiten. Zo worden het gemiddelde, de 

standaarddeviatie, de mediaan en de modus behandeld. De scheefheid van de verdeling wordt ook 

getoond. Tot slot zal Cronbach’s alpha worden weergegeven. De waarde van Cronbach’s alpha (α) is 

een indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten. 

 

Lichamelijke klachten 

De Pennebaker Inventory of Limbic Languidness (PILL) meet lichamelijke klachten waaraan enkele 

psychische klachten zijn toegevoegd. De gemiddelde score met betrekking tot somatische klachten 

betrof 2.72 (tabel 4). Ook de mediaan en modus lieten zien dat 2.72 de meest voorkomende score was. 

De scheefheid volgt een redelijke normaalverdeling.  

De gemiddelde score met betrekking tot psychische klachten kent een hoge score, namelijk 3.83 op 

een vijfpuntschaal. De mediaan kende een score van 3.86 en de modus was vijf. Met betrekking tot de 

scheefheid kan gesteld worden dat er sprake was van een linksscheve verdeling (bijlage 3, Figuur 2).  

 

Psychische klachten 

De Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25) meet angst- en depressieverschijnselen. De gemiddelde 

score met betrekking tot het itemgemiddelde van angst was 2,92 (tabel 5) op een vierpuntschaal.  

Deze gemiddelde score van 2.92 was duidelijk hoger dan het cut-offpoint van >1.75 gesteld door 

Mollica. Indien het cut-offpoint van Mollica gehanteerd werd, had 96.9% een angststoornis. De 

mediaan en modus lagen rondom 3 en de verdeling was linksscheef (bijlage 3, Figuur 3).  

De gemiddelde score van het itemgemiddelde van depressie was 2.87 op een vierpuntschaal. Deze 

gemiddelde score was hoger dan  het cut-offpoint van Mollica van >1.75 en  95.4% leed hiermee aan 

een angststoornis. De scheefheid was enigszins linksscheef (bijlage 1, Figuur 4).  

 

Posttraumatische stressklachten 

De Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) inventariseert posttraumatische stressklachten volgens een 

zestal indicatoren. Op de HTQ wordt op de DSM-criteria voor een posttraumatische stressstoornis 

Tabel IV Pennebaker Inventory of Limbic Languidness         

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid 

Somatische Klachten (52) 179 2.72 0.67 2.72 2.73 .104 .95 
Psychische Klachten (7) 193 3.83 0.85 3.86 5.00 -0.77 .83 
Klachten Totaal (59) 93           .95 

Tabel V Hopkins Symptom Checklist-25             

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid % 

Angst-schaal (10) 191 2.92 0.67 3.00 2.90 -0.49 .91  
Depressie-schaal (15) 188 2.87 0.59 2.93 2.93 -0.46 .90  
Angst Mollica  190 - - - - - - 96.9 
Depressie Mollica  187 - - - - - - 95.4 
Totaal (25) 166 - - - - - .94   
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gemiddeld een 3.08 (tabel 6) gescoord, op een vierpuntschaal. De mediaan schommelt rond dit 

gemiddelde en de modus lag wat hoger. Hierbij was een linksscheve verdeling zichtbaar (bijlage 3, 

Figuur 5). 

Op de schaal Herbeleving werd een gemiddelde van 3.25 gevonden, de mediaan en modus lager hoger. 

De verdeling was linksscheef verdeling, wat inhoudt dat er relatief veel hoge scores behaald werden. 

De schaal Vermijding kende een score van 2.88. De mediaan voor deze schaal was 2.86 en de modus 

was 2.71. De verdeling was iets linksscheef.  

Het gemiddelde op de schaal Arousel betrof 3.23 op een vierpuntsschaal. De mediaan voor deze schaal 

was 3.40 en de modus idem dito. De scheefheid van de verdeling was linksscheef. 

Indien het cut-offpoint van Mollica van >2.5 gehanteerd werd (tabel 7), voldeed 95.9% aan een PTSS. 

De items welke behoorden tot het gehanteerde cut-offpoint waren goed betrouwbaar. Indien de DSM-

IV criteria gehanteerd werd voldeed 98.5% aan een PTSS.  

 

 

 

 

 

Mogelijk kent het cut-offpoint van Mollica een hogere specificiteit. Vijf participanten voldeden 

volgens de DSM-IV criteria aan een PTSS, maar niet indien het cut-offpoint van Mollica gehanteerd 

werd en elf participanten voldeden volgens Mollica’s cut-offpoint aan een PTSS, maar niet bij de 

criteria van de DSM-IV. Negentien participanten voldeden volgens beide methoden niet aan de criteria 

van een PTSS en honderdvierenvijftig participanten voldeden wel aan de PTSS indien beide criteria 

gehanteerd werden.   

Zelf- en wereldbeeld 

De World Assumption Scale (WAS) inventariseert basale opvattingen over mens- en wereldbeeld 

volgens een achttal indicatoren. Het gemiddelde van de schaal Goede Wereld betrof 2.86 (tabel 8) op 

een zespuntschaal. De mediaan zat dichtbij het gemiddelde, namelijk 2.75 maar de modus was 1. Hier 

betrof het een rechtsscheve verdeling.  

Tabel VIII Wereldbeeld-aannames vragenlijst           

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid 

Goede Wereld (4) 163 2.86 1.29 2.75 1.00 0,19 .77 

Tabel VI Harvard Trauma Questionnaire              

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid % 

PTSS DSM-criteria  192 3.08 0.54 3.12 3.56 -0.80 .93  
Herbeleving (4) 191 3.25 0.69 3.50 4.00 -0.93 .82  
Vermijding (7) 191 2.88 0.60 2.86 2.71 -0.42 .75  
Arousel (5) 193 3.23 0.61 3.40 3.40 -0.91 .79  
PTSS Mollica (14) 188 - - - - - .89 95.9 
PTSS DSM-IV  193 - - - - - .89 98.5 
Totaal (30) 116 - - - - - .85   

Tabel VII. Harvard Trauma Questionnaire      

   
PTSS volgens 

DSM-IV  Totaal 

  wel Niet  
PTSS volgens Mollica niet 5 19 24 
 wel 154 11 165 
Totaal  159 30 189 
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Goede Mensen (4) 161 3.28 1.14 3.50 3.50        -0,04 .66 
Enkel de Wereld (4) 162 3.09 1.30 3.00 2.75 0,32 .74 
Lage Zelfwaardering 
(4) 157 3.13 1.21 3.00 3.25 0,37 .70 
Toevallige Wereld (4) 157 4.12 1.26 4.25 3.50        -0,49 .76 
Situatiebeheersing (4) 159 4.40 1.13 4.50 5.00        -0,62 .78 
Persoonlijk Geluk (4) 162 2.65 1.25 2.50 1.00 0,48 .76 
Bescherming Mogelijk 
(4) 162 3.30 1.18 3.25 3.50 0,13 .66 
Totaal (32) 123 - - - - - .82 
Op de schaal Goede Mensen bleek 3.28 het gemiddelde te zijn, op een zespuntschaal. De mediaan en 

modus waren gelijk en lagen iets hoger dan het gemiddelde. De scheefheid was -0.04, wat een 

normaalverdeling volgt (bijlage 2, Figuur 6).  

Het gemiddelde van de schaal Enkel de Wereld bleek 3.09 te zijn. De mediaan lag op 3 en de modus 

op 2.75. Er waren respectievelijk veel lage scores behaald, waardoor de verdeling rechtsscheef was.  

De schaal Lage Zelfwaardering kende een gemiddelde van 3.13. De mediaan en modus schommelden 

rond dit gemiddelde. De verdeling was rechtsscheef..  

Het gemiddelde van de schaal Toevallige Wereld was 4.12. De mediaan was 4.25 en de modus 3.50 en 

de verdeling was linksscheef. Qua betrouwbaarheid werd vastgesteld dat deze voldoende hoog was.   

De schaal Situatiebeheersing werd gekenmerkt door een gemiddelde score van 4.40 en de mediaan lag 

nog iets hoger. De modus bleek 5 te zijn en de verdeling was sterk linksscheef.  

Het gemiddelde van de schaal Persoonlijk Geluk was 2.65. De mediaan was het laagst van alle 

subschalen en dit geldt eveneens voor de modus. Er was sprake van een rechtsscheve verdeling. 

Gemiddeld scoorde men een 3.30 op de schaal Bescherming Mogelijk en de mediaan en modus lagen 

dichtbij dit gemiddelde. De verdeling was iets rechtsscheef (bijlage 1, Figuur 6).  

Coping 

De Resources Questionnaire (ResQ) inventariseert hulpbronnen die cliënt steun geven in moeilijke 

situaties volgens een achttal indicatoren. De gemiddelde score voor de schaal Sociale Steun was 2.18, 

gemeten op een vierpuntsschaal (tabel 9). De mediaan en modus waren beiden 2 en de verdeling was 

ietwat rechtsscheef..  

Tabel IX Resources Questionnaire           

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid 

Sociale Steun (4) 162 2.18 0.65 2.00 2.00 0.27 .57 
Creativiteit/Kunst (4) 164 1.83 0.50 1.75 1.75 0.33 .57 
Emotionele Expressie (4) 164 2.14 0.61 2.00 2.00 0.38 .69 
Materialisme (4) 162 1.83 0.54 1.75 2.00 0.63 .75 
Fysiek (4) 163 2.04 0.56 2.00 2.00 0.33 .71 
Spiritualiteit (4) 163 2.14 0.64 2.00 2.00 0.52 .59 
Efficacy (4) 160 2.14 0.65 2.00 2.00 0.40 .81 
Medische bijstand (4) 162 2.12 0.57 2.00 2.00 0.13 .57 
Totaal (32) 59 - - - - - .88 
De gemiddelde score voor de schaal Creativiteit/Kunst was 1.83. Zowel de modus als de mediaan 

waren 1.75 en de verdeling was rechtsscheef.  
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Op de schaal Emotionele Expressie bleek het gemiddelde 2.14 te zijn. Hier bleken de mediaan en 

modus 2 te zijn en was de verdeling iets rechtsscheef.  

Gemiddeld werd er een 1.83 gescoord op de schaal Materialisme. De mediaan en modus waren 

respectievelijk 1,75 en 2 en de verdeling was sterk rechtsscheef (bijlage drie, Figuur zeven).  

De schaal Fysiek kent een gemiddelde van 2.04 en de mediaan en modus liggen rond dit gemiddelde. 

De verdeling was hier rechtsscheef te noemen.   

Gemiddeld werd er 2.14 gescoord op de schaal Spiritualiteit. Zowel de mediaan als modus waren 2 en 

de verdeling was normaal verdeeld.  

De schaal Efficacy heeft een gemiddelde score van 2.14 en een modus en mediaan rond dit 

gemiddelde. De scheefheid van de verdeling was vrij normaal verdeeld. 

Met betrekking tot de schaal Medische bijstand, kan gesteld worden dat het gemiddelde 2.12 was.  

Zowel de modus als de mediaan betroffen 2. De verdeling was normaal verdeeld (bijlage drie, Figuur 

negen).  

De COPE-EASY brengt de wijze van omgaan met moeilijke situaties in kaart volgens vijftien 

“copingstijlen”. Op de schaal Actieve aanpak was de gemiddelde score 2.90 (tabel 10) op een 

vierpuntschaal. De mediaan en modus waren drie en de verdeling was iets rechtsscheef.  

Tabel V COPE-EASY               

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid 

Actieve aanpak (2) 162 2.90 0.72 3.00 3.00        -0.18 .76 
Plannen (2) 160 2.39 0.77 2.50 2.00 0.25 .68 
Voorrang geven (2) 156 2.26 0.72 2.00 2.00 0.49 .70 
Afwachten (2) 158 2.31 0.77 2.25 2.00 0.10 .73 
Advies vragen (2) 159 2.27 0.87 2.00 3.00 0.86 .82 
Sociale steun (2) 162 2.08 0.82 2.00 2.00 0.57 .70 
Positief herbenoemen 
(2) 161 2.34 0.77 2.00 2.00 0.12 .75 
Accepteren (2) 161 2.32 0.74 2.50 2.00 0.21 .66 
Religie (2) 161 2.14 1.08 2.00 1.00 0.53 .90 
Gevoelens uiten (2) 154 2.43 0.70 2.50 2.00 0.49 .41 
Ontkennen (2) 160 2.19 0.86 2.00 2.00 0.44 .73 
Opgeven (2) 157 2.14 0.71 2.00 2.50        -0.06 .46 
Afleiding (2) 158 2.32 0.69 2.50 2.00 0.15 .29 
Middelengebruik (4) 159 1.90 0.72 1.75 1.00 0.67 .69 
Humor (2) 159 1.51 0.65 1.50 1.00 1.44 .71 
Totaal (32) 128 - - - - - .75 
De gemiddelde score op de schaal Plannen was 2.39. De mediaan was 2.5 en de modus 2 en de 

verdeling volgde een normaalverdeling.  

Op de schaal Voorrang geven werd een gemiddelde score van 2.26 behaald. Zowel de mediaan als de 

modus waren 2 en de verdeling was normaal verdeeld.  

Gemiddeld genomen werd op de schaal Afwachten een gemiddelde score van 2.31 behaald. De 

verdeling volgde een normaal verdeling en de mediaan en modus lagen rond het gemiddelde.  
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De schaal Advies Vragen behaalde een gemiddelde score van 2.27. Een steekproef onder studenten 

leverde daar een hogere score op, namelijk 2.90. Hier was de mediaan 2 en de modus 3. De verdeling 

was rechtsscheef (bijlage 3, Figuur 10).  

Gemiddeld kende de schaal Sociale steun een score van 2.08. De mediaan en modus waren beiden 2 en 

de verdeling was rechtsscheef.  

Het gemiddelde van de schaal Positief herbenoemen was 2.34. 2 was de score voor zowel de mediaan 

als de modus en er was sprake van een normaalverdeling.   

De schaal Accepteren kende een gemiddelde van 2.32. Hier bleek de mediaan 2.5 te zijn en de modus 

2. De verdeling volgde een normaal verdeling. 

Het gemiddelde van de schaal Religie was 2.14. Dit gemiddelde kent een vrij hoge standaarddeviatie. 

De mediaan lag rond het gemiddelde, maar de modus was lager. De verdeling kent veel lage scores en 

veel hoge scores.  

Op de schaal Gevoelens uiten werd een gemiddelde van 2.43 gevonden. Hier was de mediaan 2.5 en 

de modus 2. De verdeling was redelijk normaal verdeeld. 

Gemiddeld genomen werd een score van 2.19 behaald op de schaal Ontkennen. Zowel de mediaan als 

modus waren 2 en verdeling was redelijk normaal verdeeld.  

Opgeven kende een gemiddelde van 2.14 en zowel de mediaan als modus schommelden rond dit 

gemiddelde. De verdeling was enigszins rechtsscheef. 

Gemiddeld genomen werd op de schaal Afleiding een score van 2.32 behaald. De mediaan bleek 2.5 te 

zijn en de modus 2. De verdeling was normaal verdeeld. 

1.90 bleek de gemiddelde score op de schaal Middelengebruik te zijn. De mediaan was 1.75 en de 

modus was laag. De verdeling was rechtsscheef (bijlage 3, Figuur 11).  

Tot slot werd het laagste gemiddelde behaald op de schaal Humor, namelijk 1.51. De mediaan en 

modus waren beiden laag en de verdeling was rechtsscheef (bijlage 3, Figuur 12).  

Acculturatie 

De Taal- en Cultuur Index (TECI) inventariseert de betrokkenheid van de niet-westerse cliënt bij de 

oorspronkelijke culturele groep en het gastland, volgens een zeven indicatoren. Op de schaal Culturele 

Activiteiten (tabel 11) was de gemiddelde score 1.82. De mediaan centreerde zich rond dit gemiddelde 

en de modus viel wat lager uit. De verdeling was erg rechtsscheef, want er waren veel lage scores.  

Tabel XI Taal- en Cultuur Index            

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid 

Culturele Activiteiten (4) 149 1.82 0.64 1.75 1.25 0.53 .70 
Sociale Interacties (4) 149 1.92 0.63 2.00 2.00 0.54 .72 
Taal Mogelijkheden (4) 149 2.23 0.73 2.25 2.00 0.33 .73 
Nederlandse Taal (4) 150 3.18 0.53 3.25 3.00        -0.26 .71 
Sociale Afstand (4) 144 2.90 0.83 3.00 3.00        -0.66 .78 
Groepsidentiteit  149 1.99 0.57 2.00 2.00 0.32 .86 
Groepsafstand 144 3.04 0.56 3.00 3.00        -0.33 .78 
Totaal (20) 129 - - - - - .84 
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Met betrekking tot de schaal Sociale Interacties was het gemiddelde 1.92 en zowel de modus als 

mediaan waren 2. De verdeling was rechtsscheef (bijlage 3, Figuur 12).  

De schaal Taal Mogelijkheden kende een gemiddelde van 2.23. De mediaan en modus schommelden 

hier omheen. De verdeling was normaal verdeeld. 

Gemiddeld genomen kende de schaal Nederlandse Taal een gemiddelde van 3.18. Ook hier lagen de 

modus en mediaan om dit gemiddelde heen. 

Op de schaal Sociale Afstand was het gemiddelde 2.90 en zowel de mediaan als de modus waren 3 en 

de verdeling bleek linksscheef te zijn (bijlage 3, Figuur 14).  

Met betrekking tot de schaal Groepsidentiteit werd er een 1.99 gescoord. Zowel de mediaan als modus 

waren 2. De verdeling van deze schaal was rechtsscheef. 

Tot slot was het gemiddelde van de schaal Groepsafstand 3.04 en de mediaan en modus waren 3. De 

verdeling volgde een normaalverdeling. 

Kwaliteit van leven 

De WHOQOL-BREF brengt de kwaliteit van leven in kaart volgens vijf domeinen. Het gemiddelde op 

de schaal Kwaliteit Fysiek (zie tabel 12) was 2.37. De mediaan en modus lagen dichtbij het 

gemiddelde. 

Tabel XII. WHOQOL-BREF           

  N Gemiddelde Stdev. Mediaan Modus Scheefheid Betrouwbaarheid 

Kwaliteit Fysiek (7) 190 2,37 0,59 2,29 2,29 0,51 0,70 
Kwaliteit Psychologisch 
(6) 192 2,29 0,61 2,33 2,71 0,51 0,74 
Kwaliteit Sociaal (3) 193 2,59 0,84 2,67 3,00 0,11 0,65 
Kwaliteit Omgeving (8) 188 2,87 0,58 2,88 3,13 0,34 0,73 
Kwaliteit Algemeen (2) 193 2,10 0,81 2,00 2,50 0,49 0,57 
Kwaliteit Totaal (26) 146 - - - - - 0,83 
Op de schaal Kwaliteit Psychologisch was een gemiddelde score van 2.29 behaald in vergelijking met 

de Nederlandse bevolking een lage score (gemiddelde score 4.15). De mediaan lag rond het 

gemiddelde, de modus lag iets hoger. Er was hier sprake van een normaalverdeling. 

Gemiddeld genomen werd een score van 2.59 behaald op de schaal Kwaliteit Sociaal. Dit is een lage 

score in vergelijking met een steekproef onder de Nederlandse bevolking, die 3.95 scoorden. Rondom 

de verdeling kan opgemerkt worden dat deze enigszins rechtsscheef was. 

Met betrekking tot de schaal Kwaliteit Omgeving, werd een gemiddelde score gevonden worden van 

2.87. Dit was de hoogste gemiddelde score op deze vragenlijst. De mediaan en modus lagen rond dit 

gemiddelde. Deze score lag ruim een heel punt onder het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. 

De verdeling is een normaalverdeling.  Tot slot de schaal Kwaliteit Algemeen, waarop de laagste score 

was behaald door de participanten, namelijk een score van 2.10. De mediaan en modus lagen rond dit 

gemiddelde. Qua scheefheid was er sprake van een rechtsscheve verdeling (bijlage 3, Figuur 15).  
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Resultaten van de voor- en nametingvergelijking 
Naar aanleiding van de resultaten was het gerechtvaardigd om de voor- en nameting te vergelijken. 

Eerst werd gekeken of de steekproef van participanten, waarvan een voor- en nameting voorhanden 

was, (N=21) qua gemiddelden voldoende overeenkwam met de totale steekproef. De verschillen 

tussen de groepen waren erg klein (bijlage vier) dus generalisatie was mogelijk.  

Om te onderzoeken of er een verandering optrad, indien de voormeting vergeleken werd met de 

nameting, in de zin van een reductie van klachten of toename van copingvaardigheden, werd een 

Paired Samples T-Test uitgevoerd. In een dergelijke t-toets wordt voor twee gekoppelde steekproeven 

per paar het verschil berekend en getest op significantie. De scheefheid per schaal was niet extreem 

scheef gebleken, waardoor het mogelijk was deze t-test uit te voeren. Per vragenlijst wordt een tabel 

getoond met daarin de gemiddelden voor de intake- en exit-meting. Vooraf dient te worden vermeld 

dat men gemiddeld genomen twee jaar en twee maanden in behandeling was bij Centrum ’45.  

 

Lichamelijke klachten 

Men rapporteert meer somatische klachten tijdens de exit- dan intakemeting (t (19) = -2.14; p<.05; zie 

tabel 13). Er is geen verschil gerapporteerd qua psychische klachten tussen de voor- en nameting (t 

(20) = -1,6; p= .26). Ter illustratie is een staafgrafiek toegevoegd (bijlage 5, Figuur 16).  

Tabel XIII. PILL     

 
gem. 
intake gem. exit 

Somatische klachten 2.60 2.91 
Psychische klachten 3.43 3.62 

 

Psychische klachten 

Er waren minder angstklachten tijdens de exit-meting, indien vergeleken met de intakemeting, maar 

dit was niet significant (t (18) = 0.17; p=.87; zie tabel 14). Er is geen verschil gerapporteerd met 

betrekking tot depressieve klachten, indien de voor- en nameting vergeleken werd (t (17) =-0.25; 

p=.81). Een staafgrafiek van de gemiddelden is ter illustratie toegevoegd (bijlage 5, Figuur 17). 

Tabel XIV. HSCL-25     

  
gem. 
intake gem. exit 

Angst-schaal                                                  2.86 2.87 
Depressie-schaal                                          2.82 2.81 

 

Posttraumatische stressklachten 

Tussen intake- en exit-meting bleek geen verschil in aantal DSM PSTS-criteria (t (19) = 1.00; p=.33), 

noch in gerapporteerde klachten op Herbeleving (t (19)= .88; p=.39), Vermijding (t (10) = 1.05; p=.31) 

en Arousel (t (19) = 1.05; p = .31; zie tabel 15). In een lijngrafiek zijn onderstaande gemiddelden 

weergegeven (bijlage 5, Figuur 18). 

Tabel XV. HTQ     

  
gem. 
intake gem. exit 
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PTSS DSM-criteria                                              3.05 2.97 
Herbeleving                                                          3.26 3.19 
Vermijding                                                          2.82 2.70 
Arousel                                                           3.21 3,.8 

 

Zelf- en wereldbeeld 

Wat betreft voor- en nameting is er een verschil gevonden in het zelf- en wereldbeeld op de schalen 

Goede Wereld (t (12) = 2.22; p<.05) en Situatiebeheersing (t= (12) = 2.48; p<.05). Geen verschil na 

beide metingen in zelf- en wereldbeeld werd gevonden op de schalen: Goede Mensen (t (12) = 1.14; 

p=.28), Enkel de Wereld (t (12) = 1.57; p=.14), Lage Zelfwaardering (t (12) = -.08; p=.94), Toevallige 

Wereld (t (12) = -1.82; p=.10), Persoonlijk Geluk (t (12) = 0.24; p=.81) en Bescherming Mogelijk (t 

(12) = 0.87; p=.40; zie figuur 16). Ter illustratie, is een lijngrafiek toegevoegd (bijlage 5, Figuur 19). 

Tabel XVI. WAS   

  
gem. 
intake gem. exit 

Goede Wereld                                                        3.63 3.09 
Goede Mensen                                                     3.60 3.30 
Enkel de Wereld                                         3.55 3.32 
Lage Zelfwaardering                                       2.88 2.76 
Toevallige Wereld                                   3.40 4.16 
Situatiebeheersing                                       4.71 4.03 
Persoonlijk Geluk               2.80 2.63 
Bescherming Mogelijk                                        3.61 3.34 

Coping 

Er is geen verschil gerapporteerd met betrekking tot het zoeken van sociale steun, tussen de voor- en 

nameting (t (12) = 0.84; p=.42). Creatief bezig zijn of van kunst genieten als wijze van coping tijdens 

een moeilijke periode kwam tijdens de exit- minder vaak voor dan tijdens de intakemeting (t (12) = 

1.77; p=.10), maar verschilde niet significant. Ditzelfde geldt voor het uiten van emoties (t (12) = 0.65; 

p=.53).Participanten rapporten dat er minder steun ondervonden wordt van financiële bronnen tijdens 

de nameting, indien vergeleken met de voormeting (t (12) = 2.35; p<.05) en ditzelfde patroon werd 

zichtbaar met betrekking tot de schaal Efficacy (t= (12) = 2.62; p<.05).  

Tabel XVII. ResQ     

  
gem. 
intake gem. exit 

Sociale Steun                                                     2.21 2.10 
Creativiteit/Kunst                                          1.96 1.73 
Emotionele Expressie           2.18 2.09 
Materialisme                                                  1.88 1.69 
Fysiek                                                             2.06 1.98 
Spiritualiteit                                                 1.94 1.91 
Efficacy                                                        2.39 2.14 
Medische Bijstand                                           2.07 2.09 
Geen verschil tussen voor- en nameting werd gevonden op de schalen Fysiek (t (12) = 1.18; p.26), 

Spiritualiteit (t (12) = 0.63; p=.54) en Medische Bijstand (t (12) = -0.27; p=.79; zie tabel 17). Ter 

illustratie van de tabel is een lijngrafiek in de toegevoegd (bijlage 5, Figuur 20).  
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Tussen voor- en nameting werd geen verschil gerapporteerd op de volgende copingsvorm: Actieve 

aanpak (t (11) = 1,68; p=.12; zie tabel 18), noch voor andere copingsvormen als Plannen (t (11) = 

1.16; p=.63), Voorrang geven (t (10) = -0.50; p=.63), Afwachten (t (11) = 1.54; p=.15), Advies vragen 

(t  (10) = 1.35; p=.21), Sociale steun (t (11) = 1.00; p=.34), Positief herbenoemen (t (11) = 0.27; 

p=.80), Religie (t (9) = 3.63; p=.88), Gevoelens uiten (t (10) = -0.38; p=.71), Ontkennen (t (11) = 0.33; 

p=.75), Opgeven (t (11) = -0.29; p=.78), Afleiding (t (11) = 0.52; p=.61), Verslaving (t (11) = -1.01; 

p=.34) en Humor (t (11) = -0.67; p=.52).  

Tabel XVIII. COPE-EASY     

  
gem. 
intake gem. exit 

Actieve aanpak                                              3.29 2.09 
Plannen                                                       2.63 2.35 
Voorrang geven                                           2.23 2.29 
Afwachten                                                    2.50 2.23 
Advies vragen                                                 2.45 2.33 
Sociale steun                                                     2.21 1.78 
Positief herbenoemen                                2.50 2.40 
Accepteren                                               2.63 2.18 
Religie                                                         1.46 1.69 
Gevoelens uiten                                            2.41 2.35 
Ontkennen                                                   2.42 2.25 
Opgeven                                                        2.08 2.16 
Afleiding                                                     2.46 2.33 
Verslaving                                                      1.90 2.16 
Humor                                                           1.88 2.05 
Participanten accepteren de situatie tijdens de exit-meting minder, in vergelijking met de intakemeting 

(t (11) = 3.63; p<.05). Bovenstaande gemiddelden worden in een lijngrafiek ter illustratie weergegeven 

(bijlage 5, Figuur 21). 

Kwaliteit van Leven 

Participanten rapporteren geen verschil tussen voor- en nameting qua fysieke kwaliteit van leven         

(t (19) = -0.36; p=.75; zie tabel 19). Geen verschil, maar exact dezelfde score voor en na behandeling 

werd behaald qua psychologische kwaliteit van leven (t (20) = 0.03; p=.97). Tussen intake- en exit-

meting werd geen verschil gevonden op de sociale kwaliteit van leven (t= (20) = 0.32; p=.75), de 

kwaliteit van de omgeving (t (19) = 1.86; p=.08) en de algemene kwaliteit van leven (t (19) = 0.73; 

p=.47. Om het geheel overzichtelijker te maken is een lijngrafiek gemaakt (bijlage 5, Figuur 22).  

Tabel XIX. WHOQOL-BREF   

  gem. intake gem. exit 

Kwaliteit Fysiek 2,30 2,33 
Kwaliteit Psychologisch 2,32 2,32 
Kwaliteit Sociaal 2,63 2,58 
Kwaliteit Omgeving 2,83 2,64 
Kwaliteit Algemeen 2,19 2,00 
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Discussie  

In dit onderzoek is gekeken naar het functioneren van het instrumentarium dat gebruikt wordt bij de 

diagnostiek van langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, die behandeld worden bij Centrum 

’45. Eerder onderzoek richtte zich met name op vluchtelingen die recent getraumatiseerd waren door 

oorlog (Brune et al., 2002; Hermansson, Timpka & Thyberg, 2002) maar dit onderzoek richt zich op 

vluchtelingen die al langere tijd geleden een oorlogssituatie ontvlucht zijn en nu geruime tijd in 

Nederland wonen. Verder is gekeken naar de voornaamste uitkomsten van deelgebieden die van 

belang zijn ter indicatie of ter informatie, voorafgaand aan een poliklinische, dagklinische of klinische 

behandeling. Dit betrof de gebieden: somatische en mentale klachten, posttraumatische stressklachten, 

zelf- en wereldbeeld, coping, acculturatie en kwaliteit van leven. Tot slot is onderzocht of een 

verandering optrad in bovenstaande deelgebieden bij vergelijking van de voormeting met de nameting. 

Bespreking resultaten 

Het gebruikte instrumentarium bij langer in Nederland verblijvende vluchtelingen werkt, zoals 

verwacht, over het algemeen genomen goed. De HSCL-25, HTQ en WHOQOL-BREF werden al 

enkele malen gebruikt bij diagnostisch onderzoek bij niet-westerse patiënten omdat zij hun validiteit 

en betrouwbaarheid al meerdere malen in culturele settings bevestigd hadden (Kleijn, Hovens, 

Rodenburg, 2001; Renner, Salem & Ottomeyer, 2006; Mollica, Caspi-Yavin, Bollini, Truong, Tor & 

Lavelle, 1992; Mollica, Wyshak, de Marneffe, et al., 1987; de Vries, 1996).  

In dit onderzoek bleken zowel de HTQ als de HSCL-25 zeer betrouwbaar. Dit geeft aan dat de mate 

waarin de metingen een afspiegeling waren van de te meten variabele, goed te noemen is en dat de 

metingen vrij waren van de invloed van toevallige factoren. Daar de gebruikte vragenlijsten 

Nederlandstalig waren en dit voor oorlogsvluchtelingen toch een obstakel was, is dit een prettige 

uitkomst. Mogelijk wordt de goede betrouwbaarheid mede veroorzaakt door de uitleg die achter 

sommige items werd gegeven in het blauw, indien dat item mogelijk te moeilijk voor de participant 

zou zijn. Ook kon de participant met de onderzoeksmedewerkers spreken over de betekenis van 

moeilijke woorden. Indien deze mogelijkheden niet geboden zouden worden, zou de betrouwbaarheid 

van de vragenlijsten, mogelijk lager zijn uitgevallen. 

De WHOQOL-BREF bleek over het algemeen genomen redelijk goed te functioneren. Dit geeft aan 

dat de gegevens homogeen waren. Op de schaal Kwaliteit Sociaal bleek de betrouwbaarheid niet 

voldoende hoog, mogelijk omdat deze schaal uit drie items bestaat die problemen op kunnen leveren. 

Zo is één item erg persoonlijk gesteld en ligt mogelijk in de taboesfeer voor vluchtelingen. Het gaat 

om het item: Hoe tevreden bent u met uw seksuele leven? Het is mogelijk dat vluchtelingen op dit 

item een hoge score geven, omdat zij niet willen onderkennen dat zij problemen op dit vlak hebben. 

Het is enigszins te verwachten dat er op dit gebied problemen zijn, daar depressieve klachten 

veelvuldig voorkomen in de steekproef en dit valt vaak samen met seksuele problemen. Dit item 

kwam eveneens voor, in iets andere vorm, in de HSCL-25, maar daar werd de betrouwbaarheid 
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berekend over vijftien items, in plaats van over drie items. Hierdoor kan de betrouwbaarheid voor deze 

schaal, door de overige items toch voldoende hoog worden, indien dit ene item inderdaad in de 

taboesfeer lag. Een ander item is: Hoe tevreden bent u met de steun die u krijgt van uw vrienden? Veel 

vluchtelingen hebben in Nederland geen vrienden en zij zullen dus waarschijnlijk een lage score aan 

deze schaal toekennen.  

De betrouwbaarheid op de schaal Kwaliteit Algemeen was ook niet voldoende hoog. De oorzaak 

hiervan is mogelijk dat deze schaal maar uit twee items bestaat. Daarnaast vraagt het ene item hoe men 

de kwaliteit van leven vindt en het andere item hoe tevreden men met de gezondheid is. Dit kan een 

discriminerend antwoord opleveren, waarbij er zeer veel somatische klachten worden ervaren, maar 

desondanks toch een goede kwaliteit van leven wordt vermeld, vergeleken met de kwaliteit van leven 

tijdens de oorlog.  

Een andere vragenlijst, de PILL, kende goede betrouwbaarheden. De gebruikte gegevens hebben 

bewezen homogeen te zijn. Tevens zijn de resultaten vrij gebleken van toevallige factoren.  

Op de World Assumption Scale bleek dat enkele betrouwbaarheden hoog waren en enkele minder 

hoog. Niet voldoende betrouwbaar was de schaal Goede Mensen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

deze schaal meet of mensen over het algemeen goed zijn. In drie items wordt gesproken over mensen, 

maar in één item wordt gesproken over: van binnen zijn álle mensen goed. In het geval van 

oorlogsvluchtelingen is het begrijpelijk dat zij het met deze stelling niet eens zijn. Daarnaast is de 

range van helemaal oneens tot en met helemaal eens (zespuntsschaal) niet erg duidelijk voor 

vluchtelingen. De andere antwoordmogelijkheden bij andere vragenlijsten gingen uit van 

waarderingen als niet en altijd, welke duidelijker zijn. Ditzelfde argument heeft ook betrekking op de 

overige schalen van de WAS.  

Ook de schaal Bescherming Mogelijk was niet voldoende betrouwbaar. Deze schaal bestaat uit drie 

items die de langste zinnen van deze vragenlijsten bevatten en er staan woorden in als 

“voorzorgsmaatregelen” en “ongeluk”. Deze woorden zijn mogelijk bij vluchtelingen niet (erg) 

bekend. Ook zijn deze items, in tegenstelling tot veel andere items in deze vragenlijst, niet gesteld 

vanuit de ik-vorm. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over: “door ons doen en laten” en “mensen”. 

Mogelijk hebben de participanten moeite ervaren met het denken vanuit een ander perspectief dan het 

ik-perspectief. Het kan moeilijk zijn voor (oorlogs)getraumatiseerde mensen, waarvan het wereld- en 

mensbeeld is aangetast, zich te verplaatsen in hoe anderen in dergelijke situaties zouden reageren, 

omdat zij de oorlog niet hebben meegemaakt.  

De ResQ is van oorsprong een soort checklist, waarbij niet verwacht werd dat de items onderling 

zouden samenhangen. Desondanks is de betrouwbaarheid toch berekend, met behulp van Cronbach’s 

alpha, omdat een test-hertest meting niet voorhanden was. De schaal Sociale Steun kent een niet 

voldoende hoge betrouwbaarheid. Dit wordt mogelijk veroorzaakt omdat de vier items van toepassing 

zijn op familie/kinderen, partner, vrienden en verenigingen. Indien men steun ondervindt van zijn of 

haar partner en familie/kinderen, betekent dit uiteraard niet dat men ook steun van vrienden heeft of 
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überhaupt lid is van een vereniging. Het is dus niet verbazingwekkend dat deze betrouwbaarheid niet 

voldoende hoog was. Op de schaal Creativiteit/Kunst, geldt ook dat mensen die van lezen houden, niet 

noodzakelijkerwijs ook een theater bezoeken. Oorlogsvluchtelingen beschikken mogelijk ook niet 

over voldoende financiële middelen om een theater te bezoeken. Daarnaast speelt cultuur mogelijk ook 

een rol in het niet bezoeken van een Nederlands theater. De schaal Spiritualiteit spreekt in één item 

over God. Mogelijk geven de participanten aan dat ze nooit steun ontvangen van dit item, omdat zij 

een andere religie aanhangen. Een andere reden kan zijn dat twee items te maken hebben met het 

geloof en een ander item met de natuur. Het is goed mogelijk dat iemand atheïst is, maar wel veel 

steun ontvangt van het genieten van de natuur of andersom. Ook de schaal Medische bijstand kent een 

lage betrouwbaarheid. Dit kan komen doordat de participanten mogelijk niet bekend zijn met de 

woorden “alternatieve genezer” en “vitamines en mineralen”.  

Op de COPE-EASY waren de betrouwbaarheden over het algemeen voldoende hoog, wat aangeeft dat 

de gebruikte gegevens voldoende homogeen waren. Daarnaast zijn toevallige invloeden maar zeer 

beperkt aanwezig. Indien deze vragenlijst ingevuld zou worden zonder hulp van de 

onderzoeksmedewerker, die bij navraag vaak ingeschakeld werd bij deze lijst, zou hier mogelijk een 

lagere betrouwbaarheid uit voortgekomen zijn, gezien de moeilijke woorden en ontkenningen.   

Op de schaal Accepteren is niet voldoende hoog gescoord. Dit kan veroorzaakt worden doordat iets 

accepteren niet direct betekent dat men ook ergens mee leert leven. Accepteren en ergens mee leren 

leven zijn verschillende zaken. Ook op de schaal Gevoelens uiten werd niet voldoende hoog gescoord. 

De twee items uit deze schaal waren: “Ik raak van streek” en “Ik toon mijn gevoelens”. Men kan van 

binnen erg van streek zijn, maar dit gevoel niet uiten. Mensen in een andere cultuur en mogelijk ook in 

een oorlogssituatie, hebben soms geleerd hun gevoelens niet te uiten, omdat dit hen in gevaar kan 

brengen. Überhaupt uiten veel mensen hun gevoelens niet, maar raken wel erg van streek van binnen.  

Op de schaal Opgeven wordt geen voldoende hoge betrouwbare score behaald. Een duidelijke reden 

hiervoor, lijkt er niet echt te zijn. Mogelijk wordt er wel hoog gescoord op het item: “Ik doe steeds 

minder om tot een oplossing te komen”, waarbij men dus minder energie steekt in het oplossen van 

problemen, maar geeft men “de poging om hun doel te bereiken niet op”. Echt opgeven is iets anders 

dan je minder actief voor een oplossing van je problemen inzetten.  

Een andere schaal die geen hoge betrouwbaarheid kende, betrof de schaal Afleiding. Deze schaal 

bevatte de items: “Ik zoek een activiteit om mijzelf af te leiden” en “Ik ga naar de film of kijk TV om 

er minder aan te denken”. Mogelijk ziet men televisie kijken niet zozeer als activiteit, omdat dit al zo 

ingeburgerd is in ons dagelijkse leven. Ook is het onwaarschijnlijk, financieel gezien, dat participanten 

naar de film gaan. Mogelijk veroorzaakte dat een lagere score dan in werkelijkheid het geval zou zijn, 

aangezien er een keuze wordt geboden in dit item.    

Naar aanleiding van het goede functioneren van het gebruikte instrumentarium, kan het een en ander 

gezegd worden over de voornaamste uitkomsten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 
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De eerste hypothese was dat er sprake zou zijn van sterk somatisch gerelateerde klachten 

geoperationaliseerd door een gemiddelde score op de somatische klachtenschaal van de PILL van 

4.00. Het gemiddelde op deze klachtenschaal betrof echter 2.72. Dit geeft aan dat er regelmatig sprake 

was van somatische klachten. Dit is lager dan wat men verwacht op basis van de gevonden literatuur  

(Escobar, 2004; Hoge, Tamraker, Christian, Mahara, Mahendra, Mark & Simon, 2006). De hypothese 

moet worden verworpen, omdat de criteriumgrens 0.5 was en dit gemiddelde daar teveel van afwijkt.  

De tweede hypothese luidde: er is sprake van angstklachten zoals geoperationaliseerd door een score 

op de HSCL-25 van >1.7 bij 60 % van de participanten. In dit onderzoek voldeden 97% van de 

participanten aan een angststoornis, indien het cut-offpoint van Mollica gehanteerd werd. Deze 

hypothese kan voorts niet worden aangenomen, omdat een veel hoger percentage voldoet aan de 

stoornis.  

De derde hypothese was: er is sprake van depressieve klachten zoals geoperationaliseerd door een 

score op de HSCL-25 > 1.75 bij 62 % van de participanten. Indien het cut-offpoint van Mollica 

gehanteerd werd, voldeed 95% van de participanten aan de depressie. Eerdere literatuur kende een 

lagere prevalentie van depressie bij vluchtelingen (Turner, Bowie, Dunn, Shapo & Tule, 2003; Fazel, 

Wheeler en Danesh, 2005). De hypothese dient dan ook te worden verworpen. In het onderzoek van 

Turner, Bowie, Dunn, Shapo & Tule werd ook gewerkt met zelfbeoordelingsvragenlijsten, maar deze 

werden in de eigen taal gegeven of voorgelezen indien de concentratie niet voldoende was. Mogelijk 

zorgde de taalbeperking in dit onderzoek, voor een overschatting van het aantal depressieve 

symptomen. Anderzijds zochten de participanten in dit onderzoek naar hulp, dus zij ervoeren klachten. 

In beide andere onderzoeken werden participanten benaderd in hun “eigen” omgeving en was er geen 

sprake van zelfselectie.  

De vierde hypothese was dat er sprake zou zijn van een posttraumatische stressstoornis, welke 

geoperationaliseerd was via een score op de HTQ van > 2.5 bij 32 % van de participanten. Uit dit 

onderzoek bleek dat indien het cut-offpoint van Mollica gehanteerd werd, 96% van de participanten de 

diagnose PTSS kreeg. De hypothese dient te worden verworpen. Het aantal participanten dat 

gediagnosticeerd werd met een PTSS is veel hoger dan het aantal in het onderzoek van bijvoorbeeld de 

Jong et al. (2001) en de overzichtsstudie van Fazel et al. (2005). Een verklaring hiervoor zou kunnen 

liggen in het feit dat in het onderzoek van de Jong et al. (2001) in vier voormalige oorlogsgebieden 

participanten geworven had en in dit onderzoek de participanten zichzelf aangemeld hadden als 

hulpbehoevende bij Centrum ’45 én gevlucht waren vanuit de oorlogsgebieden. Dit verschil in selectie 

heeft mogelijk tot de hogere ratio van PTSS geleid, bij de oorlogsvluchtelingen die behandeling 

zochten. In het onderzoek van Fazel et al. (2005) waren de participanten met name afkomstig uit Azië 

uit de periode 1965-1980, terwijl in het huidige onderzoek men voornamelijk afkomstig was uit het 

Midden-Oosten en Oost-Europa en door meer recente oorlogen getraumatiseerd raakte. Mogelijk 

leidde dit tot een verschil in mate van getraumatiseerd zijn of de uiting daarvan binnen de 

verschillende culturen.  
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De vijfde hypothese was dat er sprake was van een slecht wereldbeeld geoperationaliseerd via een 

gemiddelde score van 2 (tamelijk oneens met de stellingen) op de schalen “Goede Wereld” en “Goede 

Mensen” van de WAS. Met betrekking tot deze hypothese kan gesteld worden dat deze verworpen 

dient te worden, daar de gemiddelde scores op beide schalen rond de score 3 (enigszins oneens) liggen 

en de criteriumgrens 0.5 betrof. Daar het wereldbeeld slechter wordt, naarmate de score lager uitvalt, 

kan gesteld worden dat het wereldbeeld dus iets beter is bij aanvang dan dat verwacht werd. De 

hypothese dient dan ook verworpen te worden.  

De zesde hypothese luidde: er is sprake van een laag zelfbeeld geoperationaliseerd via een gemiddelde 

score van 2 (tamelijk oneens) op de schalen “Lage Zelfwaardering”, “Situatiebeheersing” en 

“Persoonlijk Geluk” van de WAS.  Gemiddeld genomen is op deze drie schalen een 3.4 (enigszins 

oneens) gescoord, wat ruim boven de criteriumgrens ligt. Dit betekent dat het zelfbeeld niet laag, maar 

gemiddeld was. Deze hypothese dient dan ook verworpen te worden.  

De zevende hypothese betrof: er is sprake van effectieve coping, geoperationaliseerd door een score   

>3 (tamelijk of vaak gebruik maken van een copingstijl). Indien van de COPE-EASY alle 

gemiddelden van de schalen bij elkaar worden genomen en gedeeld door het totaal aantal schalen, is 

de gemiddelde score 2.23 (soms of een beetje gebruik maken van een copingstijl). Dit is niet 

voldoende om de hypothese aan te kunnen nemen, daar het gemiddeld net onder de criteriumgrens van 

0.5 ligt. Er is dus geen sprake van voldoende effectieve coping.  

De achtste hypothese luidde: er is sprake van een hogere identiteit bij de eigen groep, in vergelijking 

met de Nederlandse groep, geoperationaliseerd door een score van 3 (geregeld iets met de eigen groep 

te maken hebben) op Groepsidentiteit en 2 (soms iets met de Nederlandse groep te maken hebben) op 

Groepsafstand op de TECI. In werkelijkheid waren de scores echter andersom en dit verschil is groter 

dan de criteriumgrens van 0.5. Vanuit de gemiddelden is gebleken dat men meer betrokken is bij de 

Nederlandse cultuur, dan bij de eigen cultuur. De hypothese dient dan ook verworpen te worden.  

De negende hypothese was dat er sprake zou zijn van een middelmatige kwaliteit van leven 

geoperationaliseerd door een gemiddelde score van drie. De range van de verschillende schalen van de 

WHOQOL-BREF liep van 2.29 tot en met 2.87. Dit geeft aan dat de kwaliteit van leven gemiddeld 

genomen tamelijk slecht te noemen was. Deze hypothese kan niet worden aangenomen.  

 

Tot slot werd verwacht dat er een verandering op zou treden, indien de voormeting vergeleken zou 

worden met de nameting, in de zin van bijvoorbeeld een reductie van klachten in de nameting. 

Er bestonden zeer weinig verschillen tussen de voor- en de nameting. Slechts enkele verschillen 

werden significant bevonden. Dit gold voor de schaal somatische klachten van de PILL, waarbij 

tijdens de exit-meting de klachten erger waren dan tijdens de intakemeting. Een mogelijke reden 

hiervan is dat men zich nu bewuster was van tal van de symptomen, doordat daar in de therapie 

aandacht voor was geweest. Hierdoor herkende men mogelijk de symptomen beter bij zichzelf. 

Eveneens was de uitkomst op de schaal Goede Wereld van de WAS significant en had men een minder 
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goed wereldbeeld na de behandeling, dan voor de behandeling. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden 

door alle verhalen die men in groepsbehandeling van de andere cliënten hoort, waardoor het 

wereldbeeld nog slechter is geworden. Ook significant was de score op de schaal Situatiebeheersing, 

waarbij men minder beheersing ervoer tijdens de exit-meting. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat men 

in het begin van de behandeling zeer gemotiveerd was en hoger scoorde op items als: “ik gedraag me 

meestal zo dat ik er zo goed mogelijke resultaten mee behaal” en “ik gedraag me gewoonlijk zo dat ik 

er het beste uithaal” Tegen het einde van de behandeling was men mogelijk minder gemotiveerd en 

gaf een lagere score aan deze items.  

Significant was ook de uitkomst op de schaal Materialisme van de ResQ. Dit geeft aan dat men 

financieel er slechter aan toe was tijdens de exit-, dan tijdens de intakemeting. Dit kan verklaard 

worden doordat therapie vaak zoveel aan herinneringen losmaakte, dat werken niet langer mogelijk 

was, wat kan leiden tot een inkomensdaling. Ook de uitkomst van de schaal Efficacy van de ResQ was 

significant. Tijdens de exit-meting werd gemiddeld genomen slechter gescoord op bijvoorbeeld 

zelfvertrouwen en optimisme. Dit is een logisch gevolg, aangezien men vóór de behandeling 

waarschijnlijk optimistisch is over de resultaten van de aanstaande behandeling en na de behandeling 

nog met zoveel klachten zit, dat het optimisme en zelfvertrouwen lager zijn.  

Op de COPE-EASY was de uitkomst op de schaal Accepteren significant. Tijdens de exit-meting gaf 

men aan in mindere mate te accepteren wat er gebeurde en er minder goed mee te leren leven. In 

praktijk houdt dit nu in dat participanten evenveel of meer klachten laten zien, maar er nu minder goed 

mee om kunnen gaan. Significant was tot slot de uitkomst op de schaal Kwaliteit Omgeving van de 

WHOQOL-BREF. Men achtte de omgeving als minder gezond tijdens de exit-meting dan tijdens de 

intakemeting. Dit wordt mogelijk verklaard doordat het in behandeling gaan van één gezinslid, de 

oorlogservaringen ook voor de andere gezinsleden oprakelt. Met enige regelmaat werd dan ook gezien 

dat in de loop van de behandeling van één oorlogsvluchteling, ook andere familieleden in behandeling 

kwamen. Dit verklaart waarom de omgeving van een minder goede kwaliteit was.  

Methodologische overwegingen  
Dit onderzoek kan op een aantal punten kritisch worden beschouwd, waardoor vervolgonderzoek 

onmisbaar en wenselijk is. Allereerst is de steekproef gehouden onder een groot aantal mannen en een 

kleiner deel vrouwen. Om goed te kunnen generaliseren over de gehele populatie 

(oorlogs)vluchtelingen, zal een evenwichtige verdeling tussen de seksen noodzakelijk zijn.  

Ook is het van belang uit te gaan van een grotere steekproef, indien de intakemeting vergeleken wordt 

met de exit-meting. Aangezien dit onderzoek slechts een breedte-inventarisatie was, was het ditmaal 

geen groot probleem. De steekproef betrof nu twintig personen en dit is niet afdoende om een goede 

vergelijking te maken. Het betrof hier een kleine steekproef, aangezien de behandeling van deze 

doelgroep gemiddeld twee tot drie jaar duurt en er op deze locatie pas vier jaar behandeld wordt.. 

Verwacht wordt dat aankomende jaren het aantal metingen zal toenemen.  
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De voornaamste uitkomsten uit dit onderzoek zijn beperkt tot de groep langer in Nederland 

verblijvende vluchtelingen die hulp zocht voor hun problemen. Om te kunnen generaliseren naar alle 

langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, zullen ook die vluchtelingen mee moeten worden 

genomen, die geen hulp zoeken, om het probleem van zelfselectie te voorkomen. Mogelijk hebben zij 

minder ernstige klachten en of een effectievere coping met hun problemen.  

Daarnaast kan ook getwijfeld worden aan de manier waarop de vragenlijsten zijn ingevuld. Dit 

gebeurde na een zeer vermoeiend intakegesprek, waarin een participant vaak voor het eerst zijn zeer 

heftige oorlogservaringen deelt. Ook werden de Nederlandstalige vragenlijsten ingevuld, zonder de 

hulp van een tolk, slechts met behulp van een Nederlandstalige psychodiagnostisch onderzoeker. 

Ondanks dat de oorlogsvluchtelingen gemiddeld 12.3 jaren in Nederland woonden, waren zij toch niet 

bekend met tal van Nederlandse woorden. In eventueel vervolgonderzoek zou het best gewerkt kunnen 

worden met een tolk, ter garantie van een goede invulling door participant, waardoor de 

betrouwbaarheid mogelijk ook hoger wordt (Borra, van Dijk & Rohlof, 2002).  

Een ander belangrijk punt is dat de vragenlijsten zelfbeoordelingsvragenlijsten waren, waarbij nooit 

met zekerheid te zeggen valt of men al dan niet sociaal wenselijk invult. Participanten vulden de 

vragenlijsten in en wilden in behandeling komen. Het is mogelijk dat zij de mate van klachten iets 

verergerden, waardoor zij zeker in behandeling genomen werden bij Centrum ’45 .  

Een andere tekortkoming is dat van vijf vragenlijsten, geen crossculturele validatie bestond. Dit houdt 

in dat de vragenlijsten niet getest zijn onder participanten van verschillende culturele achtergronden, 

waarbij getest wordt op mogelijke verschillen tussen de verschillende groepen participanten 

(Matsumoto & Juang, 2004). Slechts de HTQ, HSCL-25 en WHOQOL-BREF waren eerder gebruikt 

bij niet-westerse populaties, maar daarbinnen waren niet alle culturen vertegenwoordigd. In een 

volgend onderzoek onder langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, kan beter wat betreft 

somatische klachten, wereld- en zelfbeeld, coping, en acculturatie, gebruik gemaakt worden van 

crossculturele valide instrumenten. Kanttekening is wel dat de in dit onderzoek gebruikte instrumenten 

speciaal bewerkt of ontwikkeld zijn voor gebruik bij deze specifieke doelgroep, waarbij verwacht mag 

worden dat met culturele verschillen rekening is gehouden. 

Tot slot werden de medische dossiers van de cliënten niet meegenomen in dit onderzoek, terwijl de 

fysieke gezondheid een wezenlijke invloed uitoefent op bijvoorbeeld het geestelijk welzijn en de 

kwaliteit van leven.  

Een goed punt aan dit onderzoek is dat er veel variabelen zijn meegenomen. Het is een uitgebreid, 

exploratief en vernieuwend onderzoek waarin gekeken wordt naar de gebruikte instrumenten en 

uitkomsten daarvan bij een nieuwe doelgroep binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Mede hierdoor 

geeft dit onderzoek veel ingangen voor vervolgonderzoek.  
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Vervolg (onderzoek) 

Dit was een eerste onderzoek naar de situatie van langer in Nederland verblijvende vluchtelingen, 

maar het heeft een duidelijk signaal afgegeven. De behandeling bij Stichting Centrum ’45 is enkele 

jaren geleden opgezet en nu voor het eerst geëvalueerd, waardoor een vergelijking met eerdere 

onderzoeken niet mogelijk is.  

Dit onderzoek kent de nodige methodologische zwakten en ook de participanten vormen mogelijk een 

selectieve groep van erg ontevreden of zeer lastig te behandelen patiënten. Niettemin zijn de 

uitkomsten verontrustend. Het lijkt er op dat mensen juist verslechteren door de behandeling – zowel 

in ervaring van klachten en het omgaan daarmee, als wat betreft hun visie op de wereld en de 

mensheid. Dat is vermoedelijk niet de bedoeling van de behandeling. Vermoedelijk, omdat het 

mogelijk is dat met de therapie iets anders wordt beoogd dan door de vragenlijsten is gemeten. Te 

denken valt aan het creëren van meer bewustzijn over de problematiek of het nastreven van juist het 

meer expliciet uiten van de problemen. In dat geval zouden de behandeldoelstellingen nog eens naast 

het onderzoeksmateriaal moeten worden gelegd om te bezien in hoeverre er een mismatch tussen 

behandelintentie en evaluatiemeting bestaat.  

Waarschijnlijk echter, is het verkregen resultaat ook voor de therapeuten teleurstellend. Naast de 

financiële kant en de energie die in de behandeling en diagnostiek gestoken wordt, is het uit ethisch 

oogpunt ondenkbaar dat cliënten achteruitgaan, na een behandeling van gemiddeld twee jaar. De Raad 

van het Bestuur van Stichting Centrum '45 zal zich moeten buigen over hoe nu verder te gaan. Voorts 

is het van belang uit te zoeken welke van de vele mogelijke oorzaken geleid hebben tot deze 

resultaten. Aangezien de onderzoeksopzet van dit onderzoek erg breed is, is het in vervolgonderzoek 

met name van belang om dieper op de gevonden resultaten in te gaan.  

Daarnaast is het belangrijk dat de verscheidene behandelvormen geëvalueerd worden, want mogelijk 

slaan de nu geboden behandelingen simpelweg bij deze doelgroep niet aan. Gedacht kan worden aan 

een vergelijking van poliklinische, dagklinische en klinische behandeling. Mogelijk zorgt één van de 

behandelingen wel voor goede resultaten bij vluchtelingen, maar kwam dit nu niet aan de oppervlakte, 

omdat alle behandelingen als één variabele werden meegenomen.    

Ook is het goed mogelijk dat cultuur een probleem vormt bij de diagnostiek (Bleichrodt & van de 

Vijver, 2001). Het is van belang te onderzoeken of de gebruikte instrumenten crosscultureel valide 

zijn. Crossculturele validatiestudies ontbraken bij de gebruikte diagnostische instrumenten. In 

dergelijke studies wordt vastgesteld of een meting van een psychologisch construct, die oorspronkelijk 

was ontstaan in één cultuur, ook toepasbaar, betekenisvol en dus gelijkwaardig zou is in andere 

culturen (Matsumoto & Juang, 2004). Zonder dergelijk onderzoek zou het zo kunnen zijn dat de 

resultaten mogelijk misleidend zijn, enkel en alleen doordat mensen met een niet-westerse achtergrond 

de begrippen omtrent schokkende gebeurtenissen anders interpreteren dan mensen met een westerse 

achtergrond. Hier sluit de mogelijkheid van een “cultural response set” van de participanten op aan. 

Dit houdt een culturele neiging in tot het gebruiken van bepaalde delen van een antwoordschaal, 
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onafhankelijk van de inhoud van een vraag (Matsumoto & Juang, 2004). Dit zou er toe geleid kunnen 

hebben dat de verkregen resultaten, niet werkelijk valide zijn.  

Mogelijk zou er binnen Centrum ’45 gewerkt kunnen worden met de Cultural Formulation, wat een 

belangrijk hulpmiddel is om te komen tot een meer valide diagnostiek. Het geeft een stramien voor het 

schetsen van de persoon in zijn culturele omgeving. Het positioneert symptomen in bredere contexten 

en perspectieven, in relatie tot familie, referentiegroep, samenleving en cultuur. Op deze wijze zal 

vastgesteld kunnen worden hoe culturele overwegingen op een specifieke manier diagnostiek en 

behandeling beïnvloeden (Borra, van Dijk & Rohlof, 2002).  

Ook zou men bij vervolgonderzoek kunnen werken met een tussen- en follow-up meting na de 

behandeling, waardoor men niet geheel afhankelijk is van de uitkomsten van de intake- en exit-meting. 

Klinische Relevantie 
Theoretisch gezien levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorievorming rondom 

oorlogsvluchtelingen, doordat het inzicht verschaft in de diverse deelgebieden die hun problematiek zo 

complex maakt. Op deze wijze zou in kaart gebracht kunnen worden, aan de hand van een model, 

welke factoren van belang zijn bij de diagnostiek en behandeling van oorlogsvluchtelingen. Ook 

sluiten de onderzoeksbevindingen uit het huidige onderzoek aan bij bestaande theorieën met 

betrekking tot klachten en gedragingen van vluchtelingen.  

Dit onderzoek heeft directe en onmiddellijke klinische relevantie, aangezien Stichting Centrum ’45 

reeds enkele jaren Langer in Nederland verblijvende vluchtelingen diagnosticeert en behandelt, 

waarbij een evaluatie ontbrak. Breder kan gesteld worden dat (oorlogs)vluchtelingen steeds vaker 

gebruik maken van de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij dit onderzoek handvaten en 

inzichten kan verschaffen in het geestelijk en lichamelijk (on)welbevinden van deze groep cliënten. 

Aan de hand van de gevonden resultaten zouden meer aansluitende en doelgerichte behandelvormen 

kunnen worden ontwikkeld. Tot slot biedt dit onderzoek uitnodiging tot vervolgonderzoek ten behoeve 

van een betere behandeling leidend tot een betere leefwereld van oorlogsslachtoffers.  

Conclusie 
Ten aanzien van de eerste deelvraag (de betrouwbaarheid van de zelfbeoordelingsvragenlijsten) kan 

geconcludeerd worden dat de verwachting met betrekking tot de betrouwbaarheid, is uitgekomen. Zo 

werd vooraf verwacht dat met name de HTQ en de HSCL een hoge betrouwbaarheid zouden bezitten, 

aangezien deze al langdurig bij vluchtelingen worden gebruikt en expliciet voor deze doelgroep 

ontworpen zijn. Achteraf kan tevens worden gesteld dat de PILL een zeer hoge betrouwbaarheid kent. 

De overige vragenlijsten bleek voldoende betrouwbaar te zijn, met uitzondering van de ResQ. Vooraf 

werd verwacht dat deze een goede betrouwbaarheid zou kennen, gezien zijn wereldwijde gebruik, 

maar enkele schalen lieten een te lage betrouwbaarheid zien.  
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De verwachte uitkomsten op de diverse vragenlijsten, zoals opgesteld op basis van de literatuur 

behorende bij de tweede deelvraag, bleken in dit onderzoek niet uit te komen. Op iedere vragenlijst die 

het aantal klachten mat, werden meer klachten gevonden dan verwacht werd of voldeden meer 

participanten aan de criteria dan vooraf werd geschat op basis van prevalenties uit de literatuur. De 

vragenlijsten die angst- depressieve en posttraumatische stress klachten hebben gemeten, kende een 

score van bijna honderd procent per vragenlijst.  

Bij de intakemeting bleek dat het wereld- en zelfbeeld minder slecht was, dan vooraf op basis van de 

literatuur verwacht werd. Qua coping bleek dat men bij aanvang minder effectief omging met 

moeilijke situaties, dan verwacht werd op basis van de literatuur. Verwacht werd dat men meer 

betrokken zou zijn bij de eigen, dan bij de Nederlandse cultuur, maar dit bleek andersom te gelden. 

Tot slot werd gezien dat de kwaliteit van leven lager was dan verwacht werd.   

 

Schokkend en verrassend bleek de uitkomst op de derde deelvraag. Vooraf werd aangenomen dat er 

significante verbeteringen zouden ontstaan na vergelijking van de intake- en exitmeting. Dit gelet op 

de expertise van Stichting Centrum ‘45 en het uitgebreide diagnostisch onderzoek voorafgaand aan de 

behandeling. Na analyse bleek echter dat er geen significante veranderingen optraden op alle 

deelgebieden. Slechts op enkele schalen werd een significant effect gevonden, waarbij de uitkomst 

inhield dat men meer somatische klachten had, een minder goed wereldbeeld had en enkele effectieve 

copingsvaardigheden, minder vaak gebruikt werden na de behandeling.  

 

De hoofdvraag luidde: Functioneert het diagnostisch instrumentarium, dat gebruikt wordt bij langer in 

Nederland verblijvende vluchtelingen die behandeld worden in Stichting Centrum ’45 adequaat? 

Duidelijk is geworden dat vluchtelingen die hulp zoeken bij Stichting Centrum ’45 aan zeer veel 

klachten lijden en weinig mogelijkheden hebben om daarmee om te gaan. Verder is gebleken dat 

instrumentarium betrouwbaar meet, maar ook dat er geen verschillen zijn tussen intake- en exitmeting. 

Of dit te wijten is aan het diagnosticeren, de doelgroep zelf, of aan de behandeling, valt niet te zeggen 

op basis van dit onderzoek. De vele vragen die naar aanleiding van dit onderzoek gesteld kunnen 

worden en die meer inzicht zullen moeten verschaffen, kunnen slechts op basis van vervolgonderzoek 

worden beantwoord.       
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Bijlagen 
 
Bijlage één:  Land van herkomst 
 

  Frequentie % 
   6 3,1 
  Afghanistan 19 9,7 
  Algerije 1 ,5 
  Armenië 2 1,0 
  Azerbeidzjan 1 ,5 
  Bosnië 44 22,4 
  Cambodja 2 1,0 
  Chili 2 1,0 
  El Salvador 1 ,5 
  Eritrea 2 1,0 
  Georgië 1 ,5 
  Irak 30 15,3 
  Iran 47 24,0 
  Joegoslavië 3 1,5 
  Kongo 3 1,5 
  Kosovo 1 ,5 
  Kroatië 5 2,6 
  Libanon 4 2,0 
  Montenegro 1 ,5 
  Nigeria 1 ,5 
  Pakistan 1 ,5 
  Servië 1 ,5 
  Sierra Leone 1 ,5 
  Soedan 4 2,0 
  Somalië 1 ,5 
  Sri Lanka 1 ,5 
  Syrië 3 1,5 
  Turkije 6 3,1 
  Vietnam 1 ,5 
  Westelijke Sahara 1 ,5 
  Total 196 100,0 
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Bijlage twee: Moedertaal 
 
  

  Frequentie % 
   11 5,6 
  Albanees 1 ,5 
  Arabisch 28 14,3 
  Armeens 3 1,5 
  Armeens Russisch 1 ,5 
  Assyrisch 1 ,5 
  Bosnisch 36 18,4 
  Cambodjaans 2 1,0 
  Chileens 1 ,5 
  Creools 1 ,5 
  Dari 7 3,6 
  Farsi 40 20,4 
  Frans 3 1,5 
  Georgisch 1 ,5 
  Haussa 1 ,5 
  Iraaks 1 ,5 
  Iraans 4 2,0 
  Joegoslavisch 1 ,5 
  Kingalees 1 ,5 
  Koerdisch 10 5,1 
  Krio 1 ,5 
  Kroatisch 9 4,6 
  Menden 1 ,5 
  Nederlands 1 ,5 
  Ozbekic 2 1,0 
  Peshto 7 3,6 
  Servisch 8 4,1 
  Soedanees 1 ,5 
  Somalisch 1 ,5 
  Spaans 2 1,0 
  Tamil 1 ,5 
  Tigraga 1 ,5 
  Tigrin 1 ,5 
  Turks                 5 2,5 
  Urdu 1 ,5 
  Vietnamees 1 ,5 
  Total 196 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 52 

Bijlage drie: Grafiek van scheefheidsverdelingen 
Figuur 2.  Verdeling van de psychische klachtenschaal 
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Figuur 3.  Verdeling van de angstschaal 
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Figuur 4.  Verdeling van de depressieschaal 
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Figuur 5.  Verdeling van de PTSS DSM-criteria 
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Figuur 6.  Verdeling van de schaal Goede Mensen 
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Figuur 7.  Verdeling van de schaal Bescherming Mogelijk 
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Figuur 8.  Verdeling van de schaal Materialisme 
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Figuur 9.  Verdeling van de schaal Medisch 
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Figuur 10.  Verdeling van de schaal Advies vragen 
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Figuur 11.  Verdeling van de schaal Verslaving 
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Figuur 12.  Verdeling van de schaal Humor 
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Figuur 13.  Verdeling van de schaal Kwaliteit Algemeen 
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Figuur 14  Verdeling van de schaal Sociale Interacties 
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Figuur 15.  Verdeling van de schaal Sociale Afstand 
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Bijlage vier 

Tabel XII. De gemiddelden van intake-exit meting        
  Gemiddelde intake  Gemiddelde intake steekproef Gemiddelde exit steekproef 

Pennebaker Inventory of Limbic Languidness   
Somatische Klachten                                      2,72 2,60 2,91 
Psychische Klachten                                    3,83 3,43 3,62 
Hopkins Symptom Checklist-25              
Angst-schaal                                                   2,92 2,86 2,87 
Depressie-schaal                                           2,87 2,82 2,81 
Harvard Trauma Questionnaire                   
PTSS DSM-criteria                                               3,08 3,05 2,97 
Herbeleving                                                           3,25 3,26 3,19 
Vermijding                                                           2,88 2,82 2,70 
Arousel                                                            3,23 3,21 3,18 
World Assumption Scale                              
Goede Wereld                                                         2,86 3,63 3,09 
Goede Mensen                                                        3,28 3,60 3,30 
Enkel de Wereld                                                   3,09 3,55 3,32 
Lage Zelfwaardering                                        3,13 2,88 2,76 
Toevallige Wereld                                           4,12 3,40 4,16 
Situatiebeheersing                                        4,40 4,71 4,03 
Persoonlijk Geluk                                         2,65 2,80 2,63 
Bescherming Mogelijk                                         3,30 3,61 3,34 
Resources Questionnaire                       
Sociale steun                                                      2,18 2,21 2,10 
Creativiteit/Kunst                                           1,83 1,96 1,73 
Emotionele Expressie                                    2,14 2,18 2,09 
Materialisme                                                   1,83 1,88 1,69 
Fysiek                                                              2,04 2,06 1,98 
Spiritualiteit                                                  2,14 1,94 1,91 
Efficacy                                                         2,14 2,39 2,14 
Medische Bijstand                                            2,12 2,07 2,09 
COPE-EASY                                                      
Actieve aanpak                                               2,90 3,29 2,09 
Plannen                                                        2,39 2,63 2,35 
Voorrang geven                                            2,26 2,23 2,29 
Afwachten                                                     2,31 2,50 2,23 
Advies vragen                                                  2,27 2,45 2,33 
Sociale steun                                                      2,08 2,21 1,78 
Positief herbenoemen                                 2,34 2,50 2,40 
Accepteren                                                2,32 2,63 2,18 
Religie                                                          2,14 1,46 1,69 
Gevoelens uiten                                             2,43 2,41 2,35 
Ontkennen                                                    2,19 2,42 2,25 
Opgeven                                                         2,14 2,08 2,16 
Afleiding                                                      2,32 2,46 2,33 
Verslaving                                                       1,90 1,90 2,16 
Humor                                                            1,51 1,88 2,05 
Kwaliteit van Leven vragenlijst    
Kwaliteit Fysiek 2,37 2,30 2,33 
Kwaliteit Psychologisch 2,29 2,32 2,32 
Kwaliteit Sociaal 2,59 2,63 2,58 
Kwaliteit Omgeving 2,87 2,83 2,64 
Kwaliteit Algemeen 2,10 2,19 2,00 
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Bijlage vijf 
 
Figuur 16. Staafgrafiek intake-exit meting op de PILL 
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Figuur 17. Staafgrafiek intake-exit meting op de HSCL-25 
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Figuur 18. Lijngrafiek intake-exit meting op de HTQ 
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Figuur 19. Lijngrafiek intake-exit meting op de HTQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Figuur 20. Lijngrafiek intake-exit meting op de ResQ 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Soc
ial

e st
eu

n  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Creati
vit

eit
/K

un
st 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

Emoti
on

ele 
Exp

re
ss

ie    
    

    
    

    
    

    
    

   

Mate
ria

lis
me  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Fys
iek  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Spirit
ua

lite
it  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Effic
ac

y  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

Med
isc

he
 B

ijs
tan

d  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

ResQ-schalen

G
em

id
de

ld
e

Intake
Exit

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Goo
d W

orl
d  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

Goo
d P

eo
ple

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Ju
st 

W
orl

d  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Lo
w S

elf
es

tee
m    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Ran
do

m W
orl

d  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

Situ
ati

on
al 

Con
tro

l   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Pers
on

al 
Lu

ck
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Prot
ec

tio
n P

os
sib

le 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

WAS-schalen

G
em

id
de

ld
e

Intake
Exit

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 60 

 

Figuur 21. Lijngrafiek intake-exit meting op de COPE-EASY 
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Figuur 22. Lijngrafiek intake-exit meting op de WHOQOL-Bref 
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