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Introductie
Wereldwijd worden kinderen en adolescenten regelmatig blootgesteld aan diverse 
traumatische gebeurtenissen zoals een verkeersongeluk, een natuurramp, geweld op 
school, seksueel misbruik of kindermishandeling. In de eerste weken na het meemaken van 
een traumatische gebeurtenis laten vrijwel alle kinderen en adolescenten stressreacties zien. 
Voorbeelden van stressreacties zijn nachtmerries, slaapproblemen, woede-uitbarstingen, 
prikkelbaarheid of zich angstig voelen (American Psychiatric Association, 2008). Deze 
stressreacties worden vaak gezien als normale reacties op een abnormale gebeurtenis. 
Bij de meeste kinderen verdwijnen de stressreacties in de loop van de tijd. Als de klachten 
echter langdurig aanhouden, kan er sprake zijn van posttraumatische stressklachten of een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS). Volgens het handboek voor de classificatie van 
psychische stoornissen (DSM-IV-TR) wordt PTSS gekenmerkt door drie symptoomclusters; 
(1) herbelevingen van de gebeurtenis, zoals flashbacks of nachtmerries; (2) aanhoudende 
vermijding, zoals het uit de weg gaan van mensen of plekken die herinneringen oproepen 
aan het trauma; en (3) symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, zoals slaap- en 
concentratieproblemen (American Psychiatric Association, 2000). Deze klachten kunnen 
van invloed zijn op het dagelijks functioneren van het kind en een bedreiging vormen voor 
de sociaal, emotionele, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling (Fairbank & Fairbank, 2009; 
Gabbay, Oatis, Silva, & Hirsch, 2004). 

Dit proefschrift is gericht op kinderen en adolescenten (hierna “kinderen” te noemen), die 
zijn blootgesteld aan één of meer traumatische gebeurtenissen. Het doel van dit proefschrift 
was tweeledig. Het eerste doel was het vergroten van onze kennis met betrekking tot de 
definitie van een traumatische gebeurtenis en de psychische gevolgen na het meemaken 
hiervan. Het tweede doel was het verbeteren van de vroegtijdige herkenning van kinderen 
met posttraumatische stressklachten door het ontwikkelen van meer betrouwbare en 
valide screeningsinstrumenten. Dit hoofdstuk biedt een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen en conclusies van het onderzoek. 

Samenvatting van de belangrijkste resultaten
Definitie van een traumatische gebeurtenis

De definitie van een traumatische gebeurtenis is al tientallen jaren onderwerp van discussie. 
In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision (DSM-
IV-TR) wordt een traumatische gebeurtenis gedefinieerd door Criterium A. Dit criterium 
is tweeledig en bestaat uit een objectieve gebeurtenis (Criterium A1) en een emotionele 
subjectieve reactie tijdens de gebeurtenis (Criterium A2). Het Criterium A1 is op de volgende 
wijze opgenomen in de DSM-IV-TR: “De betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest 
van of werd geconfronteerd met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende 
dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de 
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fysieke integriteit van betrokkene of van anderen”. De beschrijving van Criterium A2 luidt: “Tot 
de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of afschuw” (American 
Psychiatric Association, 2000, p. 467). Volgens de DSM-IV-TR moeten zowel Criterium A1 als 
Criterium A2 aanwezig zijn om een meegemaakte gebeurtenis als traumatisch te kwalificeren. 
Dit impliceert dat het niet mogelijk is om PTSS te diagnosticeren in afwezigheid van één van 
deze criteria, ongeacht of een kind voldoet aan de symptomen van PTSS. 

In Hoofdstuk 2 hebben we de definitie van een traumatische gebeurtenis onder de loep 
genomen. We hebben onderzocht in hoeverre de ontwikkeling van PTSS samenhangt met 
Criterium A1 en/of Criterium A2. Door 588 schoolgaande kinderen (8 tot 18 jaar) werd een 
vragenlijst ingevuld over meegemaakte gebeurtenissen en posttraumatische stressklachten. 
Bijna 20% van alle respondenten rapporteerde een traumatische gebeurtenis zoals 
gedefinieerd in de DSM-IV-TR. Kinderen die een gebeurtenis rapporteerden waarbij werd 
voldaan aan het Criterium A1 hadden slechts twee keer meer kans op het ontwikkelen 
van PTSS dan kinderen waarbij dit niet het geval was. Dit in tegenstelling tot kinderen die 
een gebeurtenis rapporteerden waarbij werd voldaan aan het Criterium A2. Deze kinderen 
hadden nagenoeg negen keer meer kans op het ontwikkelen van PTSS in vergelijking met 
kinderen die een gebeurtenis rapporteerden waarbij niet werd voldaan aan Criterium A2. 
De lage sensitiviteit van Criterium A1 suggereert bovendien dat kinderen regelmatig ernstige 
posttraumatische stressklachten ontwikkelen in de afwezigheid van een gebeurtenis die 
aan het Criterium A1 voldoet. De opmerkelijke hoge negatieve voorspellende waarde van 
Criterium A2 geeft aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat kinderen zonder emotionele 
subjectieve reactie tijdens de gebeurtenis (Criterium A2) PTSS zullen ontwikkelen. Anders 
dan studies met volwassenen (Adler, Wright, Bliese, Eckford, & Hoge, 2008; Bedard-Gilligan 
& Zoellner, 2008; Friedman, Resick, Bryant, & Brewin, 2011) benadrukt deze studie de 
significante bijdrage van het subjectieve Criterium A2 bij de ontwikkeling van PTSS en zetten 
de resultaten van dit onderzoek vraagtekens bij het objectieve Criterium A1 zoals opgenomen 
in de DSM-IV-TR. 

De American Psychiatric Association (APA) heeft in 2013 een vernieuwde versie van de 
DSM uitgebracht, te weten DSM-5. In de DSM-5 is het Criterium A1 behouden gebleven en 
explicieter over de gebeurtenissen die geclassificeerd kunnen worden als traumatisch. Het 
Criterium A2 is geschrapt. Deze aanpassingen lijken echter niet goed aan te sluiten bij onze 
bevindingen uit het hierboven beschreven onderzoek. In hoofdstuk 7 van dit proefschrift 
zijn de wijzigingen met betrekking tot de  DSM nader besproken. 

Psychische gevolgen na traumatische gebeurtenissen

In de literatuur worden traumatische gebeurtenissen onderscheiden in twee typen, te 
weten; type 1 trauma en type 2 trauma. Bij een type 1 trauma gaat het om het meemaken 
van een eenmalige traumatische gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk of een overval. Bij 
type 2 trauma gaat het om meer of herhaalde traumatische gebeurtenissen die chronisch 
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en interpersoonlijk van aard kunnen zijn, zoals langdurige kindermishandeling of seksueel 
misbruik. Hoofdstuk 3 heeft de psychische gevolgen in kaart gebracht bij kinderen die zijn 
blootgesteld aan eenmalige traumatische gebeurtenissen (type 1 trauma) en kinderen die zijn 
blootgesteld aan kindermishandeling (type 2 trauma). In het onderzoek werd onderscheid 
gemaakt tussen a) PTSS symptomen; b) traumagerelateerde symptomen, dat wil zeggen 
psychische problemen waarvan is aangetoond dat ze verband kunnen houden met het 
trauma, bijvoorbeeld dissociatie, angst en depressie; c) niet-traumagerelateerde symptomen, 
dat wil zeggen algemene moeilijkheden in de ontwikkeling van een kind die geen verband 
houden met de traumatische gebeurtenissen. De onderzoekspopulatie betrof een klinische 
groep van 83 kinderen die zijn blootgesteld aan een eenmalige traumatische gebeurtenissen 
(type 1 trauma) en een klinische groep van 173 kinderen die uit huis zijn geplaatst na 
langdurige kindermishandeling (type 2 trauma). De resultaten van ons onderzoek lieten 
zien dat kinderen die zijn blootgesteld aan type 1 trauma significant meer PTSS symptomen 
en traumagerelateerde symptomen rapporteerden, terwijl kinderen die zijn blootgesteld 
aan langdurige kindermishandeling significant meer niet-traumagerelateerde symptomen 
rapporteerden. Concluderend kunnen we stellen dat blootstelling aan eenmalig trauma een 
ander diagnostisch profiel oplevert dan blootstelling aan langdurige kindermishandeling. De 
criteria voor PTSS weerspiegelen de psychische gevolgen van een eenmalig trauma, maar zijn 
veelal te nauw gedefinieerd om de psychische gevolgen van kindermishandeling te dekken.

Het signaleren van posttraumatische stressklachten 

Vroegtijdige signalering van posttraumatische stressklachten en PTSS is van groot belang 
ter preventie van langdurige problematiek en om indien nodig kinderen tijdig een passende 
behandeling aan te bieden. Voor het vroegtijdig signaleren van PTSS zijn betrouwbare en 
valide screeningsinstrumenten een noodzaak. Een van de meest gebruikte instrumenten voor 
het screenen op PTSS bij kinderen is de Children’s Revised Impact of Events Scale, afgekort 
CRIES. De CRIES is een korte zelfrapportage vragenlijst voor kinderen vanaf 8 jaar. Er zijn 
twee versies beschikbaar; de CRIES-8 en de CRIES-13. De CRIES-8 bestaat uit vier vragen over 
herbeleving en vier vragen over vermijding. De CRIES-13 omvat alle vragen van de CRIES-8 
en nog eens vijf vragen over verhoogde prikkelbaarheid. In Nederland is vooralsnog geen 
specifiek onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de CRIES. Bovendien 
is er internationaal onvoldoende onderzoek verricht naar de diagnostische accuratesse en 
de meest optimale afkapwaarde van dit instrument en heeft onderzoek zich beperkt tot 
specifieke populaties en kleine steekproeven. Het onderzoek in hoofdstuk 4 heeft zich om 
deze redenen gericht op de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige CRIES 
en het bepalen van de diagnostische accuratesse en de meest optimale afkapwaarde. De 
onderzoekspopulatie betrof een klinische groep van 395 kinderen tussen de 7 en 18 jaar oud. 
Alle kinderen waren blootgesteld aan één of meer traumatische gebeurtenissen waaronder 
eenmalige gebeurtenissen (type 1 trauma) en chronische traumatisering (type 2 trauma). 
Het onderzoek vormt een aanvulling op internationaal onderzoek gezien de grote groep 
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kinderen die werd onderzocht en de diversiteit aan traumatische gebeurtenissen waaraan 
de kinderen zijn blootgesteld. De resultaten van dit onderzoek hebben aangetoond dat 
zowel de CRIES-8 als de CRIES-13 betrouwbare en valide instrumenten zijn om te screenen 
op PTSS bij kinderen. Een afkapwaarde van 17 of hoger op de CRIES-8 en een afkapwaarde 
van 30 of hoger op de CRIES-13 bleek de beste balans tussen sensitiviteit en specificiteit te 
bieden, en leverde een correcte classificatie van 78-81% van alle kinderen op. Deze resultaten 
komen overeen met de bevindingen uit internationaal onderzoek (Giannopoulou et al., 2006; 
Perrin, Meiser-Stedman, & Smith 2005; Smith, Perrin, Dyregrov, & Yule, 2003; Zhang, Zhang, 
Wu, Zhu, & Dyregrov, 2011). In tegenstelling tot het onderzoek van Perrin et al. (2005), was de 
diagnostische efficiëntie van de CRIES-13 enigszins beter dan van de CRIES-8 (respectievelijk 
.81 en .78). Gezien het feit dat de afname van de vijf extra vragen op de CRIES-13 weinig 
aanvullende tijd kost en bovendien relevante klinische informatie oplevert ten aanzien van 
de aanwezige verhoogde prikkelbaarheid (Dow, Kenardy, Le Brocque, & Long, 2012), wordt 
het gebruik van de CRIES-13 sterk aanbevolen ten opzichte van het gebruik van de CRIES-8.

De CRIES-13 is een zelfrapportage vragenlijst. Zelfrapportage door kinderen is van groot 
belang, aangezien uit onderzoek is gebleken dat ouders de ernst van de posttraumatische 
stressklachten van hun kinderen kunnen onderschatten (Earls, Smith, Reich, & Jung, 1988; 
Yule & Williams, 1990). Daarnaast kan bij ouderrapportage sprake zijn van een bias als 
gevolg van psychologische problemen van de ouder zelf. Ook is het mogelijk dat ouders de 
chronische aard van de posttraumatisch stressklachten bij hun kind miskennen en ervan 
overtuigd zijn dat hun kind een traumatiserende gebeurtenis snel zal verwerken (McFarlane, 
1987; Yule & Williams, 1990). De afname van vragenlijsten bij kinderen is echter niet altijd 
even gemakkelijk. Sommige kinderen zijn niet aanwezig of niet bereid om zelf vragen te 
beantwoorden. Anderen, met name jonge kinderen, beschikken over onvoldoende cognitieve 
vaardigheden om betrouwbaar en valide over hun eigen klachten te rapporteren. In dergelijke 
situaties kan rapportage door de ouders waardevolle informatie opleveren of een aanvulling 
zijn op de zelfrapportage van hun kind (Ghesquiere et al., 2008). Met deze insteek hebben 
wij ons gericht op het ontwikkelen van een ouderversie van de CRIES-13. De formulering 
van de oudervragen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke kindvragen. In hoofdstuk 5 
hebben wij de psychometrische eigenschappen van deze ouderversie onderzocht in een 
kleine groep kinderen (N = 59) afkomstig uit onze grote klinische onderzoekspopulatie (zie 
hoofdstuk 4). De studie onderzocht bovendien de correlatie tussen de kind- en ouderversie 
van de CRIES-13 aangezien uit eerder onderzoek is gebleken dat kind- en ouderrapportages 
regelmatig van elkaar kunnen verschillen (Jensen et al., 1999). De resultaten van dit onderzoek 
bieden ondersteuning voor de betrouwbaarheid en de convergente/divergente validiteit van 
de ouderversie. Een afkapwaarde van 31 of hoger bleek de beste balans te bieden tussen 
sensitiviteit en specificiteit, en gaf een correcte classificatie bij 84% van alle kinderen. Zoals 
verwacht werd een lage overeenstemming gevonden tussen kind- en ouderrapportages. 
Deze laatste bevinding is in overeenstemming met eerder onderzoek (Meiser-Stedman, 
Smith, Glucksman, Yule, & Dalgleish, 2007; Shemesh et al., 2005) en onderschrijft het belang 
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om zowel kind- als ouderrapportage mee te nemen in het diagnostische proces. Beide 
informanten kunnen unieke en bruikbare informatie verschaffen (Bird, Gould, & Staghezza, 
B., 1992; Nauta et al., 2004; Jensen et al., 1999). Meer informatie over het kind levert bovendien 
een completer diagnostisch beeld op (Grills & Ollendick, 2003). 

Psychiatrische comorbiditeit

PTSS is waarschijnlijk de meest voorkomende psychiatrische stoornis na het meemaken 
van een traumatische gebeurtenis (Galea, Nandi, & Vlahov, 2004). Deze stoornis gaat echter 
vaak gepaard met andere psychiatrische stoornissen. De gelijktijdige aanwezigheid van 
twee of meer psychiatrische stoornissen staat bekend als psychiatrische comorbiditeit. 
Psychiatrische stoornissen die vaak samengaan met PTSS zijn stemmingsstoornissen, 
gedragsstoornissen en angststoornissen (Copeland, Keeler, Angold, & Costello, 2007; 
Famularo, Fenton, Kinscherff, & Augustyn,1996; Hubbard, Realmuto, Northwood, & Masten, 
1995). Kennis en begrip van de aanwezige comorbide stoornissen is zeer relevant vanuit een 
diagnostisch en therapeutisch oogpunt. Psychiatrische comorbiditeit kan het diagnostische 
proces namelijk bemoeilijken en de prognose en behandeling van kinderen beïnvloeden 
(Burgic-Radmanovic & Burgic, 2010). Hoofdstuk 6 presenteert de ontwikkeling en validering 
van de CRIES-Plus voor het screenen op PTSS en psychiatrische comorbiditeit. De CRIES-
Plus bestaat uit de oorspronkelijke CRIES-13 aangevuld met 12 aanvullende vragen die zijn 
gerelateerd aan de meest voorkomende comorbide stoornissen, waaronder stemmings-, 
gedrags- en angststoornissen. Deze aanvullende vragen zijn samengesteld door een team 
van vijf professionals met ruime ervaring op het gebied van psychotrauma. Consensus werd 
bereikt door middel van gezamenlijke discussies. De diagnostische accuratesse van de CRIES-
Plus werd onderzocht in onze klinische onderzoekspopulatie van 395 kinderen tussen de 7 
en 18 jaar oud (zie hoofdstuk 4). Onze bevindingen lieten zien dat een ruime meerderheid 
(68%) van alle kinderen met PTSS tenminste één comorbide stoornis had. Dit resultaat komt 
overeen met de hoge prevalentie comorbiditeit die werd gevonden in eerder onderzoek onder 
kinderen met PTSS (Copeland et al., 2007; Famularo et al., 1996; Suliman et al., 2009). De 
aanvullende vragen waren sterk gerelateerd aan de comorbide psychiatrische stoornissen. 
Meer specifiek, zes van de twaalf aanvullende vragen waren significant gerelateerd aan 
stemmingsstoornissen, drie van de twaalf aanvullende vragen waren significant gerelateerd 
aan gedragsstoornissen, en vijf vragen waren gerelateerd aan angststoornissen. De vragen 
die gerelateerd waren aan stemmingsstoornissen en angststoornissen toonden een goede 
diagnostische accuratesse, met afkapwaarden van ≥ 14 en ≥ 10, respectievelijk. De aanvullende 
vragen die gerelateerd waren aan gedragsstoornissen toonden een slechte diagnostische 
accuratesse, waarbij geen duidelijke afkapwaarde gevonden werd. Vermoedelijk zijn 
kinderen geen betrouwbare respondenten als het gaat om gedragsproblemen. Dit laatste 
vermoeden komt overeen met de algemene veronderstelling dan kinderen meer betrouwbaar 
rapporteren over internaliserende problematiek, terwijl de ouders over het algemeen meer 
betrouwbaarder rapporteren over externaliserende problematiek (Jensen et al., 1999). Zoals 
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verwacht hadden de aanvullende vragen geen toegevoegde waarde als het gaat om het 
screenen op PTSS. Dit kan te wijten zijn aan de reeds uitstekende diagnostische accuratesse 
van de CRIES-13 (zie hoofdstuk 4) en omdat de diagnose PTSS niet de essentie was bij het 
formuleren van de aanvullende vragen. Concluderend kunnen wij stellen dat de uiteindelijke 
CRIES-Plus bestaat uit 13 vragen om te screenen op PTSS (CRIES-13) en 8 aanvullende 
vragen om te screenen op psychiatrische comorbiditeit, te weten stemmingsstoornissen en 
angststoornissen. Dit onderzoek ondersteunt het gebruik van de CRIES-Plus om te screenen 
op PTSS en psychiatrische comorbiditeit en biedt zorgprofessionals een hulpmiddel in het 
diagnostische proces en het aanbieden van tijdige en passende zorg.
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