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AAppendix A  
 

THE JELLINEK-PTSD SCREENING QUESTIONNAIRE 

 

PART A 

During childhood or adulthood, people can experience threatening, horrible, or shocking 

events. This can for example be (the witnessing of) physical intimidation, sexual violence, 

sexual abuse, physical violence, a serious accident or a disaster.  Have you ever experienced 

such a trauma yourself or have you ever witnessed such a traumatic event?    

 

YES (please fill in the list below).     NO (end of questionnaire). 

 

In the past month, have you … (circle the right answer) 

1. Had bad nightmares about it, or thought about it when you  

   did not want to?                           Yes/ no 

2. Tried hard not to think about it or gone out of your way to avoid situations  

   that reminded you of it?         Yes/ no  

3.   Been constantly on guard, watchful, or easily startled?    Yes/ no 

4 Felt that your future plans or hopes will not come true as a consequence  

   of the experience?         Yes/ no 

 

What kind of event was it? (you can mark several events) 

 Physical intimidation     Rape/ sexual violence  

 Physical violence/ assault      Sexual abuse  

 Serious accident     War    

 Disaster      Other,...................... 

Score =  ___ 



179_Untitled-2.job179_Proefschrift Debora van Dam.job

179 

 

 

SSummary  

 
Roughly, one out of four patients with a substance use disorder (SUD) also meets 

criteria for PTSD. Both disorders seem to be highly intertwined. Scientific evidence supports 

the assumed functional relationship between PTSD and SUD. Retrospective research has 

shown that these patients often started to use substances after the traumatic event, probably to 

suppress PTSD symptoms like nightmares and intrusions. In addition, experimental research 

indicates that patients experience an increase in (physiological) craving after a confrontation 

with personal trauma cues. However, an inverse pattern has also been observed, where PTSD 

follows SUD. A possible explanation for this chronology is that substance abuse increases the 

risk to encounter dangerous situations that may lead to traumatic experiences and PTSD. 

Finally, substance abuse may interfere with the extinction of the traumatic memory, 

obstructing trauma reprocessing, and substance abuse may maintain PTSD symptoms of 

emotional numbness. 

 

Despite the relatively high prevalence, only 5% of the SUD patients report PTSD 

symptoms on their own accord. That means that PTSD is not recognized in the majority of 

patients within substance abuse treatment centers. This problem can be solved by active 

screening for PTSD. Two chapters of this thesis focus on the development of a screening 

questionnaire to detect PTSD within substance abuse treatment centers. For this purpose, a 

PTSD screener from the United States army was used, the Primary Care posttraumatic stress 

disorder screen (PC-PTSD). In the first study, described in Chapter 2, the PC-PTSD was 

translated into the Dutch language. Also, the original screener was extended with a number of 

extra items. Firstly, the instruction was extended with a list of traumatic events, so that 

patients could mark the events they had experienced. Secondly, 4 extra items were added to 

the PC-

these clusters have been associated with substance abuse in former research. Based on the 

results of this first study the 4 best items were selected to assemble a new screener: the 

Jellinek-PTSD screening questionnaire (J-PTSD). In a next study the J-PTSD was cross-

validated (see Chapter 3). The results of this study indicated a high sensitivity and a high 

specificity for the J-PTSD. Both screener studies were carried out within the Jellinek, a large 

substance abuse treatment center in Amsterdam, The Netherlands.  
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Another subject of this thesis was the treatment of patients with concurrent PTSD and 

SUD. Several studies have indicated that SUD treatment may have a positive effect on both 

disorders. However, PTSD has shown to be a complicating factor in SUD treatment. PTSD 

symptoms have been repeatedly associated with SUD relapse. Consequently, the idea evolved 

that these patients could possibly benefit from a combined treatment addressing both 

disorders. This has resulted in the development and evaluation of various combined treatment 

protocols. Chapter 4 reviews the scientific studies of treatment protocols that were published 

in international journals. Until recently most combined treatments were non-trauma-focused. 

This means that the aim of treatment was to improve coping skills to manage PTSD 

symptoms, and not to reprocess the traumatic experience(s). This approach was in line with 

the common concern that trauma-focused PTSD treatment would exacerbate PTSD 

symptoms, and would lead to premature treatment dropout. However, no convincing evidence 

has been found for the superiority of non-trauma-focused treatment compared to SUD 

treatment alone. Interestingly, the few studies evaluating trauma-focused PTSD treatment for 

concurrent PTSD and SUD, showed promising, though premature, results. Importantly, no 

indications were found for a higher incidence of adverse events or treatment dropout after 

trauma-focused PTSD treatment. 

 Following from the findings described above, two randomized controlled trials (RCTs) 

were performed as part of this thesis. Both RCTs examined the effectiveness of trauma-

focused treatment for PTSD combined with SUD treatment (Chapters 5 and 6). The research 

was performed within the Jellinek substance abuse treatment center among outpatients and 

among inpatients or daycare patients, respectively. The SUD treatment was cognitive 

behavioral treatment for SUD. The PTSD intervention was Structured Writing Therapy 

(SWT). SWT is a trauma-focused treatment, where structured writing assignments are used to 

reprocess the trauma(s) by imaginal exposure, and to reappraise the traumatic event(s) by 

cognitive restructuring. It also includes a sharing and farewell ritual to accomplish symbolic 

closure of the traumatic event. The writing assignments were discussed with an individual 

therapist on a weekly basis. In the outpatient study, the treatment protocols of SUD and PTSD 

were integrated. In the inpatient/daycare study, the PTSD treatment protocol was added on to 

regular SUD treatment for severe SUD patients. All patients participating in the studies 

received psycho-education about the possible functional relationship between PTSD and 

SUD. In both studies, the combined treatment for concurrent PTSD and SUD led to 
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improvements in PTSD and SUD symptoms. In the inpatient study, the integrated treatment 

proved to be more effective than SUD treatment if patients received at least 75% of the 

treatment sessions. The trauma-focused intervention was not associated with an increase in 

PTSD symptoms or higher dropout rates.  

 Several recommendations for clinical practice can be derived from the findings in this 

thesis. First of all, it is recommended to screen patients systematically for PTSD during the 

intake of substance use treatment. In that way, patients can be informed early in treatment 

about the functional relationship of PTSD and SUD, and the importance of achieving 

abstinence. In addition, it is advised to offer patients the possibility to follow trauma-focused 

interventions during SUD treatment. Though, before a patient decides to follow trauma-

focused PTSD treatment, it is crucial to inform him/her about the importance of treatment-

completion. It should be clarified to patients that a regular SUD treatment may also improve 

PTSD symptoms, and that a trauma-focused treatment only has added value after treatment-

completion (at least 75% of the sessions).    
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SSummary in Dutch 

 
Binnen de verslavingszorg lijdt een relatief grote groep patiënten aan een 

posttraumatische stressstoornis (PTSS). Na diagnostisch onderzoek wordt bij ongeveer 1 op 

de 4 patiënten PTSS geconstateerd. Problematisch middelengebruik en PTSS lijken sterk met 

elkaar verweven te zijn. De vermoede functionele relatie tussen PTSS en problematisch 

middelengebruik wordt ondersteund door wetenschappelijke bevindingen. Retrospectief 

onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met deze comorbiditeit veelal verdovende middelen 

zijn gaan gebruiken na een ingrijpende gebeurtenis. Dat is waarschijnlijk om PTSS 

symptomen te onderdrukken, zoals nachtmerries en intrusies. Uit experimenteel onderzoek 

blijkt bovendien dat deze patiënten meer (fysiologische) trek krijgen in alcohol of drugs na 

een confrontatie met herinneringen aan het trauma. Een tegengesteld patroon komt echter ook 

uit studies naar voren, waarbij een PTSS volgt op problematisch middelengebruik. Een 

mogelijke verklaring voor deze chronologie is dat middelengebruik een verhoogd risico met 

zich meebrengt op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot traumatisering en PTSS. Tot slot 

is het mogelijk dat middelengebruik interfereert met de verwerking van trauma , doordat het 

de extinctie van traumaherinneringen belemmert. Ook zou middelengebruik symptomen van 

het PTSS afstomping van de algemene 

reactiviteit).  

 

Ondanks dat ongeveer 25% van de patiënten binnen de verslavingszorg een diagnose 

heeft voor PTSS, worden de symptomen slechts in 5% van de gevallen spontaan door 

patiënten gerapporteerd. Voor een groot aantal patiënten betekent dit dat de klachten 

verborgen blijven. Dit kan worden ondervangen door actieve screening op PTSS. Twee 

hoofdstukken van dit proefschrift zijn gericht op de ontwikkeling van een korte vragenlijst 

(screener) voor het opsporen van PTSS binnen de verslavingszorg. Uitgangspunt voor het 

onderzoek was een bestaande screener uit de Verenigde Staten die gebruikt wordt voor het 

opsporen van PTSS bij soldaten, de Primary Care posttraumatic stress disorder screen (PC-

PTSD). In de eerste studie, beschreven in hoofdstuk 2, werd deze lijst in het Nederlands 

vertaald en met een aantal extra vragen uitgebreid. Allereerst werd er een kader toegevoegd 

waarin patiënten konden aangeven welke traumatische gebeurtenissen zij hadden 

meegemaakt. Bovendien werden er 4 extra items aan de lijst toegevoegd die betrekking 
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reden daarvoor was dat deze clusters in eerdere studies geassocieerd zijn met 

middelengebruik. Op basis van de resultaten van deze eerste studie werden de 4 beste items 

van de uitgebreide screener geselecteerd en werd op basis daarvan een nieuwe screener 

samengesteld: de Jellinek-PTSD screening questionnaire (J-PTSD). De J-PTSD is opnieuw 

gevalideerd in een vervolgstudie (zie hoofdstuk 3). De resultaten laten zien dat de J-PTSD 

zowel een hoge sensitiviteit als een hoge specificiteit heeft. Beide screeningsonderzoeken 

werden uitgevoerd binnen de afdeling curatieve zorg van Jellinek verslavingszorg in 

Amsterdam.  

 

Een ander onderwerp van dit proefschrift is de behandeling van patiënten met 

comorbide PTSS en problematisch middelengebruik. Uit onderzoek blijkt dat een 

verslavingsbehandeling beide stoornissen gunstig kan beïnvloeden. PTSS is echter een 

complicerende factor in een behandeling voor middelengebruik. Meerdere onderzoeken 

brachten PTSS symptomen in verband met een terugval in gebruik. Hierdoor ontstond het 

idee dat deze patiënten mogelijk meer baat hebben bij een gecombineerde behandeling voor 

beide stoornissen. Deze visie heeft de laatste jaren aan terrein gewonnen, wat heeft 

geresulteerd in de ontwikkeling en bestudering van diverse gecombineerde 

behandelprotocollen. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van behandelprotocollen die 

wetenschappelijk zijn onderzocht en waarvan de resultaten in internationale tijdschriften zijn 

gepubliceerd. Tot voor kort waren dat vooral gecombineerde behandelingen met het doel 

patiënten te leren omgaan met PTSS. Hierbij werden geen interventies voor 

traumaverwerking aangeboden. Dit had te maken met de heersende bezorgdheid dat 

traumagerichte interventies PTSS klachten zouden aanwakkeren en zouden leiden tot het 

voortijdig staken van de behandeling. De gecombineerde behandelprotocollen zonder 

traumaverwerking hadden echter geen aantoonbare meerwaarde boven een behandeling voor 

middelengebruik. Dit in tegenstelling tot de ondervertegenwoordigde studies met 

traumagerichte PTSS behandeling die, alhoewel prematuur, hoopvolle resultaten lieten zien 

zonder de gevreesde exacerbatie van klachten of uitval.   

 In het kader van dit proefschrift zijn er, aansluitend op bovengenoemde bevindingen, 

twee gerandomiseerde en gecontroleerde studies (RCTs) uitgevoerd naar de effectiviteit van 

een traumagerichte behandeling voor PTSS in combinatie met een verslavingsbehandeling 

(hoofdstukken 5 en 6). Het onderzoek vond plaats binnen de afdeling curatieve zorg van 
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Jellinek verslavingszorg bij respectievelijk ambulante en klinische of dagklinische patiënten. 

De behandeling van problematisch middelengebruik bestond uit cognitieve gedragstherapie 

(CGT). De interventie voor PTSS was gericht op traumaverwerking met behulp van 

gestructureerde schrijfopdrachten (geprotocolliseerde schrijftherapie). Door middel van de 

schrijfopdrachten werden imaginaire exposure en cognitieve herstructurering toegepast. Deze 

schrijfopdrachten werden wekelijks met een vaste individuele therapeut besproken. Voor de 

ambulante groep werden de behandelprotocollen voor problematisch middelengebruik en 

PTSS geïntegreerd. Voor de dagklinische groep werd het behandelprotocol voor PTSS 

toegevoegd aan de bestaande dagklinische verslavingsbehandeling. Alle participerende 

patiënten kregen psycho-educatie over de mogelijke functionele relatie tussen PTSS en 

problematisch middelengebruik. In beide studies leidde de gecombineerde behandeling tot een 

verbetering van PTSS symptomen en problematisch middelengebruik. Voor de ambulante 

groep bleek de gecombineerde behandeling effectiever te zijn dan de reguliere behandeling 

voor middelengebruik, mits cliënten minimaal 75% van de behandelsessies hadden gevolgd. 

De interventie gericht op traumaverwerking bleek niet tot een toename van PTSS klachten te 

leiden en ook niet tot een verhoogde kans op dropout.   

 Op basis van dit proefschrift kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor de 

klinische praktijk. Op de eerste plaats is het raadzaam om patiënten systematisch te screenen 

op PTSS tijdens de intake van een verslavingsbehandeling. Op die manier kunnen diegenen 

met deze comorbiditeit vroegtijdig worden geïnformeerd over de verwevenheid van beide 

stoornissen en het daaruitvolgende belang van abstinentie. Daarnaast is het raadzaam om 

patiënten tijdens de verslavingsbehandeling de mogelijkheid te bieden een traumagerichte 

interventie voor PTSS te volgen. Een goede informatieverstrekking is hierbij van cruciaal 

belang. Voordat begonnen wordt met een combinatie behandeling voor PTSS en 

problematisch middelengebruik, is het belangrijk om toe te lichten dat een reguliere 

verslavingsbehandeling al kan leiden tot een vermindering van PTSS klachten en dat een 

combinatie behandeling alleen iets toevoegt als deze (voor minimaal 75% van de sessies) 

wordt afgerond.  
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