
 
 

Vertrouwelijk 

Resultaten SchokVerwerkingslijst-22K (SVL-22K) 
 

 

Beste mevrouw/meneer …, 

 

Recent heeft u een vragenlijst ingevuld: de SchokVerwerkingslijst-22K (SVL-22K). Dit is een 

vragenlijst die in kaart brengt hoeveel last u nu nog heeft van ingrijpende gebeurtenissen uit het 

verleden, oftewel hoe ernstig de mate van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is. De 

vragenlijst is onderverdeeld in 3 categorieën en de antwoorden die u heeft gegeven, gaan over de 

week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. 

 

Hieronder delen we de resultaten. U krijgt eerst een grafiek te zien die het totaalaantal geeft van 

klachten dat u nu ervaart op het gebied van PTSS door de ingrijpende gebeurtenis uit het verleden. 

Vervolgens ziet per categorie een grafiek. 

 

In elke grafiek ziet u 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. 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. In 

het algemeen geldt: hoe lager de score, hoe minder problemen u ervaart op dit onderdeel van PTSS. 

 

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

resultaten samen met uw behandelaar tijdens de eerstvolgende behandelafspraak.  

 

 

Totaalscore 

Deze grafiek geeft het totaal aantal klachten dat u nu ervaart op het gebied van PTSS door de 

ingrijpende gebeurtenis uit het verleden. 

 



Vertrouwelijk  

 
 

 

Overmatige waakzaamheid 

Deze grafiek geeft aan hoe alert u bent, dus hoe goed u let op uw omgeving en hoe sterk de 

gevoelens en lichamelijke reacties zijn die u daarbij heeft. 

 

 
 

 

Vermijding 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u gevoelens die u heeft wanneer u aan de ingrijpende 

gebeurtenis denkt uit de weg probeert te gaan, maar ook dat u probeert er helemaal niet aan te 

denken en situaties die u eraan herinneren, vermijdt. 

 



Vertrouwelijk  

 
 

 

Herbeleving 

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

gebeurtenis. Deze beelden dringen zich ongewild aan u op en gaan gepaard met veel gevoelens.  

 

 
 


