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Jellinek-PTSD Screening Questionnaire 

  

Naam 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Voornaam 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum …………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Mensen kunnen in hun kindertijd of als volwassene beangstigende, verschrikkelijke of 
schokkende gebeurtenissen meemaken, bijvoorbeeld (het zien van) een bedreiging, 
aanranding, seksueel misbruik, mishandeling een ernstig ongeluk of een ramp. Heeft u 
zelf ooit een dergelijke traumatische gebeurtenis meegemaakt, of bent u daarvan getuige 
geweest?  

 

 

 JA (vul onderstaande in)   NEE (einde vragenlijst) 

  
 

   

 Bedreiging   Verkrachting/aanranding 

 Mishandeling/geweld   Seksueel misbruik 

 Ernstig ongeluk   Oorlog 

 Ramp   Anders,namelijk…………………
……………………… 

 

 

 Heeft U in de laatste maand …(omcirkel het juiste antwoord): 
 

1. Nachtmerries over de gebeurtenis gehad of moest u er aan denken, terwijl 
U dat niet wilde?  
 

Ja Nee 

2. Uw uiterste best gedaan er niet aan te denken, of situaties vermeden die U 
daaraan herinnerde? 
 

Ja Nee 

3. Het gevoel gehad dat U voortdurend op uw hoede was, waakzaam, of erg 
schrikachtig? 
 

Ja Nee 

4. Het gevoel gehad dat uw toekomstplannen of verlangens de grond in 
geboord zijn ten gevolge van die gebeurtenis? 
 

Ja Nee 

 

Datum:………………………….. 
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Toelichting op de Jellinek-PTSD Screening Questionnaire 
 
Verslavingsproblematiek en PTSS komen relatief vaak samen voor. Uit onderzoek 
binnen Jellinek blijkt dat bij 20% van de cliënten die zich aanmelden voor een 
verslavingsbehandeling er ook sprake is van PTSS. 
 
De screener is ontwikkeld om op een snelle en efficiënte wijze PTSS op te sporen 
gedurende de intake-fase binnen de verslavingszorg, om vervolgens cliënten toe te 
leiden naar een gerichte behandeling voor zowel hun verslaving als PTSS. 
 
De score op de screener wordt verkregen door de met ‘ja’ beantwoorde vragen bij 
elkaar op te tellen. Bij een score 2 of hoger is de screener positief. In dat geval is er 
mogelijk sprake van PTSS. Bij een positieve screener is het raadzaam 
vervolgdiagnostiek te verrichten om uitsluitsel te verkrijgen of er daadwerkelijk sprake 
is van een diagnose PTSS. Geadviseerd wordt om hierbij gebruik te maken van een 
gestandaardiseerd instrument zoals bijvoorbeeld het Structural Clinical Interview for 
DSM-IV Axis-I Disorders (SCID-I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de ontwikkeling van deze screener 
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