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Interviewrichtlijn ‘PTSS bij slechtziendheid of blindheid’  
 

Introductie 

 

Bedankt dat u mee wilt doen aan dit onderzoek. Ik zal beginnen met mijzelf voor te stellen en zal u 

het een en ander uitleggen over het onderzoek en het interview. 

Mijn naam is ###. Ik ben onderzoeker bij het Amsterdam UMC / VU medisch centrum bij de afdeling 

oogheelkunde. Op dit moment werk ik aan het onderzoek naar visuele beperkingen, negatieve 

(traumatische) levensgebeurtenissen en post-traumatische stress. Dit onderzoek staat ook 

beschreven in de informatiebrief die u heeft gehad. In dit onderzoek praten we met hulpverleners en 

cliënten van de Robert Coppes Stichting, Bartiméus en Koninklijke Visio over hun meningen en 

ervaringen met dit onderwerp. Dit gesprek hoort daar ook bij.  Het doel hiervan is om meer te weten 

te komen over traumatische gebeurtenissen en posttraumatische stress bij mensen met een visuele 

beperking. Hoewel er redelijk wat bekend is over traumatische gebeurtenissen en posttraumatische 

stress in het algemeen, is er nog weinig bekend over hoe dit is voor mensen die slechtziend of blind 

zijn. In dit onderzoek kijken we ook naar hoe hulp aan mensen met een visuele beperking en 

posttraumatische stress-klachten verbeterd kan worden. De kennis die we in dit onderzoek 

verzamelen, verwerken we daarom ook in aanbevelingen en concrete adviezen en mogelijk ook 

trainingen voor hulpverleners.  

U heeft een brief gekregen waarin nog meer informatie over het onderzoek werd gegeven. U heeft 

de brief gelezen/ ik heb deze met u doorgenomen. Voor we echt beginnen wil ik nogmaals 

benadrukken dat u het altijd kan zeggen als u een bepaalde vraag niet kan of wil beantwoorden. U 

mag ook op elk moment het gesprek stoppen, zonder opgaaf van reden. In de brief staat dat wij voor 

het onderzoek geluidsopnames maken van dit gesprek.  

U heeft aangegeven mee te willen doen. Heeft u op dit moment nog vragen? Dan zou ik nu graag 

samen met u het toestemmingsformulier tekenen. Daarna gaan we beginnen met het gesprek.  

Algemeen 

 

Ik zal kort nog iets vertellen over de inhoud van dit gesprek. Ik zal zo meteen aan u vragen eerst in 

het algemeen iets meer over uzelf te vertellen. Daarna wil ik wat meer in gaan op negatieve 

levensgebeurtenissen en de impact die dat op u heeft of heeft gehad. Tot slot ga ik het met u hebben 

over hoe u met de gebeurtenis(sen) bent omgegaan en de hulp u daar bij heeft gehad.  

Zoals ik eerder aangaf zal ik u eerst vragen algemeen iets over uzelf en uw leven te vertellen.  

 Kunt u kort iets over u zelf vertellen? 

o Leeftijd, dagelijkse bezigheden, woonsituatie, visuele beperking 

 Wat was voor u de reden om mee te doen aan dit interview? 

o Hoe vindt u het om het over schokkende gebeurtenissen te gaan hebben? 

o Wat verwacht u van het gesprek? 
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Traumatische gebeurtenissen 

 

Ik zou nu in willen gaan op traumatische gebeurtenissen. U bepaalt zelf hoeveel u daarover wilt 

vertellen.  

U doet mee aan het onderzoek omdat u hulp heeft gekregen voor posttraumatische stressklachten. 

Voor dat we daar op in gaan zou ik graag eerst wat breder willen vragen ingrijpende en stressvolle 

gebeurtenissen die mensen kunnen meemaken. Dit wil ik doen aan de hand van een korte 

vragenlijst. <LEC-5 afnemen> 

o Vonden deze gebeurtenissen plaats voor, na of tijdens het ontstaan van de visuele 

beperking? 

 Kunt u vertellen wat de gebeurtenis(sen) is/zijn geweest die heeft/hebben geleid tot de 

stressklachten waar hulp voor heeft gehad?   

o Wat gebeurde, wie waren erbij betrokken? Hoe lang geleden is dit gebeurd?  

 <hier goed nagaan in hoeverre de cliënt dit liever kort/ algemeen houdt of in staat/ bereid is om 

er wat verder op in te gaan>  

Als u het goed vindt zou ik eerst nog wat meer over de gebeurtenis(sen) en de gevolgen daarvan 

willen vragen en vooral de rol van uw visuele beperking daarbij. Mocht u het hier liever niet over 

willen hebben, dan kunnen we ook naar het volgende onderdeel gaan. Geeft u dit gerust aan.   

 Kunt u iets meer over de aanleiding van de gebeurtenis(sen) vertellen? (blootstelling) 

o Wanneer vond dit plaats? Wat was de aanleiding voor de gebeurtenis(sen)/ wat ging er 

aan vooraf? 

o <Indien visuele beperking voor gebeurtenis aanwezig was:>  

Wat was de rol/ invloed van uw visuele beperking bij deze gebeurtenis(sen)? Denkt u dat 

dit ook was gebeurd als u geen visuele beperking had gehad? Denkt u dat anderen 

anders gehandeld zouden hebben als u niet visueel beperkt was?  

 Kunt u iets meer vertellen over hoe u de gebeurtenis heeft beleefd? (meemaken) 

o Welke emoties/ gevoelens? Welke lichamelijke reacties? Wat dacht u toen/ wat ging er 

door u heen?  Waren er anderen in de buurt/ hoe reageerden anderen die erbij waren? 

o Hoe handelde u in deze situatie? 

o <Indien visuele beperking voor gebeurtenis aanwezig was:> 

Wat was de rol/ invloed van uw visuele beperking bij deze gebeurtenissen? Denkt u dat u 

anders had gehandeld/kunnen handelen als u geen visuele beperking had gehad? Denkt 

u dat ANDEREN anders gehandeld zouden hebben als u niet visueel beperkt was? 

Waarom denkt u dat? 

 Hoe ging het met u na deze gebeurtenis? (verwerken) 

o Welke gevolgen merkte u hiervan? Welke klachten had u na deze gebeurtenis?  

Evt. doorvragen op volgende punten: 

 Herbelevingen (visueel en/of andere zintuigen?)  

 Vermijding gerelateerd aan gebeurtenis (meer dan daarvoor, rol visuele 

beperking?) 

 Negatieve stemming en gedachten gerelateerd aan gebeurtenis 

 Hyperactivatie (verstoring auditieve infoverwerking, rol visuele beperking?) 
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o Ontstonden de klachten meteen of duurde dat een tijd? Hadden ze gelijk in de gaten dat 

de klachten met het trauma samenhingen? 

o In welke mate ondervond u stress hiervan? Welke impact had dit op u en op uw  

dagelijks leven en functioneren?  

o Wat is er sinds het de gebeurtenis voor het meest veranderd? En was het een plotselinge 

verandering of ging het geleidelijk?  

o Wat merkte u van uw visuele beperking bij het omgaan met/ verwerken van de 

gebeurtenis? Maakte dit het moeilijker of juist makkelijker? Denkt u dat anderen anders 

hiermee om gegaan waren als u geen visuele beperking had gehad? 

o <Indien visuele beperking raakte tijdens de gebeurtenis nagaan in hoeverre men denkt 

dat klachten te maken hebben met het zichtverlies als negatieve ervaring op zich of meer 

met de traumatische gebeurtenis dit mee samenhing>  

 Zijn er andere gebeurtenissen die u zelf traumatisch vond maar die nog niet besproken zijn? 

o Kunt u daar kort iets meer over vertellen?  

o Hoe vergelijkbaar is deze gebeurtenis met de gebeurtenis die we net hebben besproken 

(wat betreft de situatie, gevolgen, klachten, etc.) 

Omgaan met/ hulp bij traumatische gebeurtenissen 

 

 Hoe bent u met deze gebeurtenis(sen) omgegaan? 

 Wat deed u zelf om met deze gebeurtenis(sen) om te gaan? 

o Wat hielp juist wel/niet bij het omgaan met de gebeurtenis(sen)?  

o Wat was de rol van uw visuele beperking daarbij? 

 Heeft u steun of hulp gehad van anderen uit uw directe omgeving, zoals familie of vrienden of 

lotgenoten?  

o Wat voor steun/ hulp (materieel, emotioneel)? Van wie?  

o Wat was het moment dat u hulp vroeg of kreeg? 

o Wat hielp juist wel/niet bij het omgaan met de gebeurtenis(sen)? 

o Wat was de rol van uw visuele beperking daarbij? 

 Heeft u professionele hulp gehad van instellingen of organisaties?  

Zo ja: 

o Wat voor hulp? Van welke professionals/ organisaties? 

o Welke soort behandeling (methodieken) u gehad? Hoe ging dit in zijn werk? 

o Wat was het moment dat u hulp zocht? Was dit achteraf het juiste moment? 

o Wat hielp juist wel/niet bij het omgaan met de gebeurtenis(sen)? 

o Miste u iets in deze hulp? Was er iets dat beter kon? 

o In welke mate en hoe werd rekening gehouden met uw visuele beperking? Wat vond u 

daarvan? 

o In hoeverre heeft u baat gehad bij deze hulp? In hoeverre was de behandeling effectief? 

Zo nee: 

o Wat is de reden dat u geen hulp heeft gehad? 

o Welke hulp had u eventueel willen hebben/ kunnen gebruiken? Van wie? Op welk 

moment? 

o Wat zou volgens u belangrijk zijn aan deze hulp? Hoe zouden organisaties/professionals 

rekening kunnen houden met uw visuele beperking?  
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 Heeft u op dit moment behoefte aan hulp of ondersteuning in verband met gebeurtenissen uit 

het verleden?  

o Weet u dan waar u terecht kunt? 

 Wat is volgens u het belangrijkste dat hulpverleners zouden moeten weten als zij te maken 

krijgen met iemand met een visuele beperking die een traumatische levensgebeurtenis mee 

maakt of heeft gemaakt? 

 Als laatste wil ik u vragen: welk advies zou u aan anderen met een visuele beperking geven die 

een traumatische gebeurtenis mee maken of hebben meegemaakt? 

 

Afsluiting 

 

We zijn aangekomen bij het laatste deel van dit gesprek. Ik heb nog een paar afrondende vragen en 

opmerkingen. 

 We zijn nu aan het einde gekomen van het interview. Ik zal kort samenvatten wat we hebben 

besproken: <…>. Klopt dit zo? Mist er nog iets? Zijn er onderwerpen die nog onderbelicht zijn 

geweest? 

 

 Hoe heeft u dit gesprek beleeft? Zijn er onderwerpen waarover u met uw begeleider zou willen 

napraten?  

 

 <Optioneel: in een latere fase van het onderzoek gaan we verder uitzoeken welke tips en 

aanbevelingen we hulpverleners kunnen meegeven op basis van onder andere dit gesprek. We 

zullen enkele mensen die aan de gesprekken hebben meegedaan vragen hierover mee te denken 

in één of meerdere bijeenkomsten. Heeft u hier eventueel interesse in?> 

 

 Heel erg bedankt voor uw inbreng bij dit onderzoek. Bij dezen ontvangt u een tegemoetkoming 

voor uw deelname. Verder krijgt u een samenvatting van het gesprek en u kunt mij dan nog 

laten weten of ik alles goed heb begrepen en opgeschreven, op basis waarvan ik de 

samenvatting nog kan aanpassen. In welke vorm/ op welke manier zou u deze samenvatting 

kan ik deze samenvatting het best toesturen? 
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