
 

Vertrouwelijk 

Resultaten PTSS checklist 

 
Beste mevrouw/ meneer …, 

Recent heeft u een vragenlijst ingevuld: PTSS Checklist voor de DSM-5-22k (PCL-5). Met deze 

vragenlijst willen we in kaart brengen hoeveel last u nu nog heeft van ingrijpende gebeurtenissen uit 

het verleden, oftewel hoe ernstig de posttraumatische stress stoornis (PTSS) is. De vragenlijst vraagt 

naar de afgelopen maand. De lijst is onderverdeeld in 4 categorieën en geeft een totaalscore. Van 

elk onderwerp is een grafiek te zien. 

U ziet in de eerste grafiek twee vlakken met kleuren: rood en groen. Heeft u de meting voor het 

eerst ingevuld, dan ziet u in de grafiek één punt. Een punt in het groene gedeelte betekent dat u 

geen problemen ervaart met dit onderdeel van PTSS. In het algemeen geldt: hoe lager de score, hoe 

minder problemen u ervaart op dit onderdeel van PTSS. 

Wanneer u meerdere metingen heeft ingevuld ziet u een lijn. Als de lijn omlaag gaat, betekent dit 

dat het op dit gebied beter gaat in uw leven. Bij  een lijn omhoog, heeft u aangegeven in uw leven 

meer moeite te hebben met dit onderdeel van PTSS.  

Onderaan de grafieken ziet u de datums waarop u de vragenlijst heeft ingevuld. U bespreekt de 

resultaten samen met uw behandelaar tijdens de eerstvolgende behandelafspraak.  

 

Totaalscore 

Deze grafiek geeft het totaal van de ernst van de PTSS klachten die u nu ervaart 

 

 

Herbeleving 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u last heeft van het voor u zien van beelden van de ingrijpende 

gebeurtenissen die zich ongewild aan u opdringen en gepaard gaan met veel negatieve gevoelens.  
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Vermijding 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u probeert om helemaal niet te denken aan de ingrijpende 

gebeurtenis (sen) die u heeft meegemaakt en situaties die u eraan herinneren, vermijdt. Ook gaat 

het over in hoeverre u de gevoelens die u heeft, wanneer u aan de ingrijpende gebeurtenis denkt, 

uit de weg probeert te gaan.  

 

 

 

Negatieve cognities & stemming 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u negatieve gevoelens, zoals schuld en schaamte, angst, etc. 

heeft en negatieve gedachten over uzelf, maar ook de moeite die u heeft om positieve emoties te 

ervaren.  
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Arousal 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u last heeft gehad van heel alert en op je hoede zijn, prikkelbaar 

zijn en woedeaanvallen hebben, moeite met concentreren en met in- en doorslapen. 

 

 


