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Samenvatting   

  Sinds 2011 heerst er een burgeroorlog in Syrië wat een grote vluchtelingenstroom heeft 

veroorzaakt. In 2015 kwam de grootste groep vluchtelingen uit Syrië naar Nederland, wat in de 

media en de opinie van de bevolking verschillende reacties heeft veroorzaakt. Mensen lijken zich 

onder andere zorgen te maken over de problemen die geassocieerd worden met vluchtelingen en 

immigranten, zoals overlast en criminaliteit, waardoor een stigma heerst over vluchtelingen. Door 

oorlogstrauma zouden mensen ook inderdaad meer crimineel en agressief gedrag kunnen vertonen. 

Vluchtelingen kunnen kampen met vele verschillende psychische problemen, maar voornamelijk 

posttraumatische stressstoornis (PTSS) is veelvoorkomend naar aanleiding van oorlogstrauma. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat PTSS een voorspeller is voor agressie en geweldsdelinquentie. 

Huidige studie richt zich op Syrische vluchtelingen met oorlogservaring en de effecten van 

oorlogservaring, oorlogstrauma en PTSS binnen de Nederlandse samenleving. Middels 

surveyonderzoek werd nagegaan in hoeverre PTSS een voorspeller is van agressief gedrag en 

geweldsdelinquentie bij Syrische mannelijke vluchtelingen, en in hoeverre dit verschilt van 

Nederlandse mannen. Verwacht werd dat Syrische mannelijke vluchtelingen meer agressief gedrag 

en geweldsdelinquentie laten zien dan Nederlandse mannen wegens verhoogde kansen op het 

ontwikkelen van PTSS door ervaringen als een getraumatiseerd oorlogsslachtoffer. Resultaten laten 

zien dat een model van oorlogservaring als voorspeller voor de mate van reactieve agressie, 

proactieve agressie en geweldsdelinquentie, gemedieerd door de mate van PTSS slechts deels kan 

worden bevestigd. Huidig onderzoek bevestigt de verwachting dat Syrische vluchtelingen kampen 

met PTSS-klachten. Geen aanwijzingen zijn gevonden voor de verwachting dat Syrische vluchtelingen 

meer agressief gedrag en geweldsdelinquentie zouden laten zien dan Nederlandse mannen, Syrische 

vluchtelingen laten zelfs minder proactieve agressie zien dan Nederlandse mannen. Reactieve 

agressie is licht verhoogd bij mensen die kampen met symptomen van PTSS, dit blijkt voor de totale 

groep mannen (zowel Syrische vluchtelingen als Nederlandse mannen). Het onderzoek betreft echter 

een kleine selecte steekproef van Syrische vluchtelingen en vervolgonderzoek is noodzakelijk om 

meer inzicht te krijgen in de relatie tussen oorlogstrauma, PTSS en agressie en geweldsdelinquentie 

bij deze groep vluchtelingen. 
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1. Inleiding 

  Sinds 2011 heerst er een burgeroorlog in Syrië. Oorlog heeft een ernstig effect op het welzijn 

en de gezondheid van een natie, uit onderzoek blijkt dat conflictsituaties zorgen voor hogere sterfte- 

en ziektecijfers dan elke ernstige ziekte. Oorlog resulteert onder andere in een vermindering van 

materialen en kapitaal, armoede, ondervoeding, economische en sociale achteruitgang en psychische 

ziekten (Murthy & Lakshminarayana, 2006). Onderzoek heeft aangetoond dat tenminste de halve 

Syrische populatie uit Syrië is ontheemd of een vluchtelingenstatus heeft in een ander land sinds het 

begin van de burgeroorlog in 2011 (Almoshmosh, 2015; Quosh, Eloul & Ajlani, 2013). Volgens het 

Global Trends rapport van de Verenigde Naties Vluchtelingenorganisatie (United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), 2016) blijkt dat in 2015 een piek in het aantal mensen dat Syrië 

heeft verlaten ontstond. Hierbij zijn 4.9 miljoen Syrische vluchtelingen ondergebracht in 120 

verschillende landen, wat 30 procent van alle vluchtelingen wereldwijd betekent (UNHCR, 2016). Niet 

alleen verblijven de vluchtelingen in buurlanden als Turkije, Libanon, Egypte of Jordanië, het 

percentage Syriërs binnen het totale aantal vluchtelingen dat naar Nederland vluchtte in 2015 was 

42%, 79% van de Syrische vluchtelingen was van het mannelijk geslacht (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2016). 

1.1 Immigratie als indicator voor crimineel gedrag   

  Het grote aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland, zorgt voor veel uiteenlopende 

reacties bij de Nederlandse bevolking. Nederlanders hebben een overwegend optimistisch oordeel 

over Nederland en de meest optimistische stemming in vergelijking met de bevolking uit andere 

Europese landen. De meningen onder Nederlanders over de vluchtelingeninstroom is wel erg verdeeld 

(Ridder, Mensink, Dekker & Schrijver, 2016; Wike, Stokes & Simmon, 2016). Uit het onderzoek van Den 

Ridder et al. (2016) blijkt 56% van de ondervraagden direct aan te geven dat zij immigratie zien als het 

voornaamste probleem in Nederland. De meerderheid (55%) vindt dat er te veel vluchtelingen naar 

Nederland komen, en 56% van de ondervraagden zou de vluchtelingeninstroom willen stoppen (Ridder 

et al., 2016). De meerderheid van Syrische vluchtelingen is Moslim en de helft van de Nederlandse 

ondervraagden gelooft dat Moslims niet zouden willen integreren in de maatschappij. Vooral oudere 

en laagopgeleide mensen zouden een meer negatieve houding hebben aangenomen tegenover 

Moslims en vluchtelingen (Wike et al., 2016). Dagevos en Odé (2016) stellen dat er een overwegend 

negatief opinieklimaat heerst over de vluchtelingeninstroom, wat een stigmatisering van vluchtelingen 

suggereert. Ook wordt immigratie al vele jaren negatief weergegeven in de media (Esses, Medianu & 

Lawson, 2013). Krantenkoppen als “Nederlanders meest negatief in Europa over migranten” 

(Algemeen Dagblad, 27-10-’15), “Nederland verdeeld over vluchtelingen” (Metro, 11-10-’15) “Drie 

Syrische terreurverdachten opgepakt in Duitsland, link met 'Parijs'” (de Volkskrant, 13-09-2016). “Meer 
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bijstandsuitkeringen door Syriërs en Wajongeren” (de Volkskrant, 31-08-2016), “Opvang vluchtelingen 

splijt het land” (Het Financieele Dagblad, 09-10-2015) zijn veelvoorkomend en zijn voorbeelden van de 

negatieve berichtgeving in de media. Deze negatieve berichtgeving is deels verantwoordelijk voor de 

negatieve reacties op immigranten en vluchtelingen, hoe negatiever de houding van de media, hoe 

negatiever de houding van de bevolking (Boomgaarden & Vliegenthart, 2009; Esses et al., 2013). Wike 

et al. (2016) stellen dat aanslagen in Europese steden zorgen voor angst voor terrorisme onder 

Europeanen. In Nederland geeft 61% van de ondervraagden aan angst te hebben dat vluchtelingen 

zullen zorgen voor grotere kansen op terrorisme. Wanneer een negatief beeld en/of een crimineel 

stereotype heerst over een bevolkingsgroep, zou op twee manieren een effect van self fulfilling 

prophecy kunnen optreden (Bovenkerk, 2003; Shadid, 2005). De gestigmatiseerde bevolkingsgroep 

zou zich mogelijk naar het, al dan niet onjuiste, heersende stereotype gaan gedragen (Bovenkerk, 

2003). Dit kan ook stereotype threat worden genoemd, wat kan worden ervaren wanneer iemand 

wordt beoordeeld, behandeld naar of zich gedraagt naar een negatief stereotype over een groep 

(Spencer, Steele & Quinn, 1999). De tweede vorm van self fulfilling prophecy is dat de waarnemende 

bevolkingsgroep enkel het negatieve gedrag zou zien dat zij verwachten wegens hun vooroordeel. 

Stigmatisering kan de relatie tussen allochtone en autochtone groepen beïnvloeden, door de houding 

van de autochtone richting de allochtone groepen en het mogelijke gedrag dat de allochtone groepen 

uiten als gevolg van de stigmatisering (Shadid, 2005). Het heersende negatieve opinieklimaat over 

vluchtelingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de media, wat stigmatisering en angst voor 

criminaliteit veroorzaakt. Verschillende onderzoekers suggereren dat immigratie inderdaad een 

probleem is (Bovenkerk, 2003; van Noije & Wittebrood, 2009). Uit onderzoek van van Noije en 

Wittebrood (2009) onder mensen van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst, blijkt 

dat de eerste generatie niet-westerse migranten in Nederland een grotere kans hebben om verdacht 

te worden van een delict dan autochtonen. Ook in een tweede generatie is deze kans groter voor niet-

westerse-Nederlanders dan voor autochtonen (van Noije & Wittebrood, 2009). Het afwijkende 

patroon dat niet-westerse migranten vertonen in vergelijking met de autochtonen, suggereert dat er 

culturele diversiteit bestaat in opvattingen en gedrag over criminaliteit bij mensen met verschillende 

culturele achtergronden (Bovenkerk, 2003). Van Noije en Wittebrood (2009) concluderen dat 

risicofactoren voor crimineel gedrag niet geheel universeel zijn, aangezien sommige risicofactoren 

vaker voorkomen bij niet-westerse migranten dan bij autochtone Nederlanders en niet-westerse 

migranten daarom meer crimineel gedrag vertonen. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld slechte 

demografische en sociaaleconomische factoren, verschillen in opvoedingsstijlen en een gebrek aan 

sociale controle (van Noije & Wittebrood, 2009). Niet-westerse migranten laten een slechte 

ontwikkeling zien in contacten met autochtone Nederlanders. Deze sociale segregatie heeft een 

negatief effect op de arbeidsparticipatie en het aanhangen van moderne Nederlandse waarden door 
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niet-westerse migranten (Dagevos & Gijsberts, 2009). Volgens de sociale controle theorie van Travis 

Hirschi (1969) zouden deze verminderde arbeidsparticipatie en verminderde aanhang van moderne 

Nederlandse waarden aanwijzingen kunnen zijn voor een lagere sociale controle. Volgens deze theorie 

van Hirschi (1969) is sociale controle een belangrijke risicofactor voor het vertonen of niet-vertonen 

van delinquent gedrag. In de sociale controle theorie wordt beschreven dat het vertonen van 

delinquent gedrag afhangt van de band tussen individu en maatschappij (Hirschi, 1969). Wanneer deze 

band zwak of gebroken is, zal dit resulteren in deviant gedrag. Een sterke sociale band kan zorgen voor 

een kleinere kans op het vertonen van delinquent gedrag, door gehechtheid aan anderen voelt iemand 

sociale druk om zich te houden aan gemeenschappelijke normen en waarden. De vier elementen die 

correleren met deze sociale band zijn gehechtheid aan anderen, inzet voor conventionele doelen zoals 

een studie of loopbaan, grotere betrokkenheid bij conventionele bezigheden die niet zijn geassocieerd 

met delinquentie en het geloof in de normen en waarden van de maatschappij (Blackburn, 1993; 

Higgings, 2009). Wanneer een persoon zich niet verbonden voelt met een omgeving en geen sociale 

druk ervaart, bestaat de kans dat deze persoon zich niet zal houden aan de gemeenschappelijke 

normen en waarden. Wanneer een persoon zich betrokken voelt bij conventionele bezigheden die niet 

zijn geassocieerd met delinquentie, zal die persoon vaker een keuze maken tot het niet vertonen van 

crimineel gedrag. Bij een grote betrokkenheid, in de vorm van het volgen van een opleiding of werken 

voor een bedrijf, zullen de risico’s op het verliezen van deze bezigheden zorgen voor een lagere kans 

op het vertonen van crimineel gedrag. Wanneer deze betrokkenheid lager of afwezig is, stijgt de kans 

op het vertonen van crimineel gedrag. Eveneens, wanneer men zich inzet voor conventionele 

bezigheden zal deze persoon simpelweg geen tijd hebben om afwijkend gedrag te vertonen. Bij een 

lagere inzet voor deze bezigheden, vergroot de kans op het vertonen van afwijkend gedrag. Tenslotte, 

wanneer een persoon gelooft in de normen en waarden van de maatschappij, heeft deze een kleine 

kans op het schenden van deze regels. Wanneer het geloof in de normen en waarden van de 

maatschappij is verminderd, zal deze persoon een hogere kans hebben op het vertonen van afwijkend 

gedrag (Hirschi, 1969). Sociale controle is op deze manier een controlemechanisme en zal als rem 

functioneren op deviant gedrag (Junger & Marshall, 1997).   

  De relatie tussen allochtone en autochtone groepen in Nederland, die door de media negatief 

wordt beïnvloed, en de sociale segregatie van niet-westerse migranten suggereren dat er slechte 

sociale bindingen kunnen ontstaan. Hierdoor kan er verminderde sociale controle bestaan voor 

vluchtelingen met hun omgeving. In combinatie met de overige risicofactoren voor criminaliteit, 

zouden vluchtelingen meer kans kunnen hebben op het plegen van criminaliteit. In Nederland is een 

stijging vooral te zien in het aandeel geweldsmisdrijven (van Noije & Wittebrood, 2009). 
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1.2 Oorlogstrauma en posttraumatische stressstoornis  

  Een gebrek aan sociale controle is ook verantwoordelijk voor een verslechtering in de mentale 

gezondheid van vluchtelingen (Ikram en Stronks, 2016). Vluchtelingen kunnen kampen met vele 

verschillende psychische problemen zoals depressie en een angststoornis, maar Posttraumatische 

Stressstoornis (PTSS) lijkt het vaakst voor te komen binnen vluchtelingen populaties (Montgomery, 

2010). Uit onderzoek binnen de Syrische populatie blijkt PTSS alsmede een van de meest voorkomende 

psychische problemen is waar vluchtelingen mee kampen na het verlaten van Syrië (Almoshmosh, 

2015; Pfortmueller, Schwetlick, Mueller, Lehmann, Exadaktylos, 2016). Uit onderzoek van Pfortmueller 

et al. (2016) blijkt dat Syrische vluchtelingen vaker worden gediagnosticeerd met PTSS dan 

vluchtelingen uit andere landen in het Midden-Oosten. Volgens de handleiding van de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013) is het 

voornaamste kenmerk van PTSS de ontwikkeling van karakteristieke symptomen na blootstelling aan 

een of meerder traumatische gebeurtenissen. Wanneer het risico op het meemaken van traumatische 

ervaringen verhoogt, wordt de kans op het ontwikkelen van PTSS groter. Het meemaken of getuige 

zijn van feitelijke of dreigende dood, ernstig letsel of seksueel geweld worden beschreven als 

voornaamste diagnostische criteria voor PTSS, hieronder valt ook blootstelling aan oorlog als burger 

of militair. De karakteristieke symptomen van PTSS die volgen na deze blootstelling zijn opgedrongen 

herinneringen geassocieerd met het trauma, blijvende vermijding van prikkels die geassocieerd zijn 

met het trauma, negatieve veranderingen in cognitie en humeur geassocieerd met het trauma en 

duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit geassocieerd met het trauma. Overige diagnostische 

criteria van PTSS zijn de aanwezigheid van de symptomen die hierbij langer dan een maand 

aanhouden, het normaal functioneren belemmeren en niet afkomstig zijn van de effecten van 

middelen als alcohol of medicijnen. De symptomen beginnen vaak binnen drie maanden na het 

trauma, hoewel het soms voorkomt dat er aan de criteria van PTSS pas na meerdere maanden of jaren 

wordt voldaan.   

  De prevalentie van PTSS bij de Nederlandse bevolking is 2.6% (Ikram & Stronks, 2016). Uit 

onderzoek van Johnson en Thompson (2008) is gebleken dat de prevalentie van PTSS hoger is bij 

getraumatiseerde oorlogsslachtoffers dan bij andere populaties. Deze prevalentie varieerde van 14% 

bij mensen uit een niet-klinische populatie die gedurende een korte periode zijn onderzocht, tot 92% 

bij mensen uit een klinische populatie die gedurende een langere periode zijn onderzocht (Johnson & 

Thompson, 2008). Volgens Ikram en Stronks (2016) zou 13 tot 25% van de vluchtelingen in Nederland 

kampen met PTSS. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat verschillende factoren bijdragen aan 

de kans op het ontwikkelen van een psychische stoornis, met PTSS in het bijzonder. Scheiding van 

partners, het waarnemen van een negatieve impact door een conflict in de omgeving of het meemaken 

van levensbedreigende situaties zijn enkele van deze voorspellende factoren (Johnson & Thompson, 



PTSS, AGRESSIE EN GEWELDSDELINQUENTIE BIJ VLUCHTELINGEN UIT SYRIË 

7 
 

2008; Luitel et al., 2013). Volgens Almoshmosh (2015) is het gescheiden raken van de ouders een van 

de meest erkende oorzaken van oorlogstrauma, vooral bij kinderen. Dit kan meer effect hebben dan 

het ervaren van gewelddadige oorlogsactiviteiten. Johnson en Thompson (2008) noemen nog andere 

factoren die bijdragen aan PTSS bij vluchtelingen: blootstelling aan marteling, geen legale verblijfstatus 

bezitten, minder dan een jaar in een gastland verblijven, vertragingen in de asielprocedure, racisme, 

eenzaamheid en verveling. Naast deze voorspellende factoren zijn ook risicofactoren gevonden, die 

zorgen voor het behoud van symptomen van PTSS. Moeilijkheden in de gezondheid, het welzijn en het 

aanvragen van asiel, aanpassingsmoeilijkheden en verlies van cultuur en gebrek aan sociale 

ondersteuning zijn voorbeelden van deze risicofactoren voor het behoud van symptomen van PTSS 

(Ikram & Stronks, 2016; Johnson & Thompson, 2008). Eerdergenoemde oorzaken van PTSS, zoals de 

scheiding van ouders en het verlies van cultuur en steun, kunnen eveneens zorgen voor een 

verslechtering in de sociale controle die mensen genieten vanuit hun omgeving (Almoshmosh, 2015; 

Ikram & Stronks, 2016; Johnson & Thompson, 2008; Luitel et al., 2013).  

1.3 Oorlogservaring en PTSS in verband met agressie en delinquentie  

  Naast het verlies van sociale ondersteuning, laat onderzoek naar de gevolgen van PTSS zien 

dat personen die gediagnosticeerd zijn met PTSS ook boosheid en fysieke agressie laten zien, een 

verband is vooral tussen PTSS en vijandigheid te zien (Dyer et al., 2009). Sherman, Fostick en Zohar 

(2014) hebben een positieve correlatie gevonden voor PTSS en impulsief en antisociaal gedrag. PTSS is 

niet alleen een voorspellende factor voor slechte sociale banden, maar eveneens voor absentie van 

werk, een lager inkomen en een lager succes in studie en loopbaan (APA, 2013). In het onderzoek van 

Sherman et al. (2014) bij oorlogsveteranen is geconcludeerd dat PTSS naar aanleiding van 

oorlogstrauma positief is geassocieerd met verhoogde criminele activiteit, waarmee met name 

criminaliteit tegen de publieke orde en legale autoriteiten wordt bedoeld. Onderzoek van Qouta, 

Punamäki, Miller en El-Sarraj (2008) onder Palestijnse kinderen laat zien dat blootstelling aan 

oorlogsgeweld geassocieerd is met een hogere mate van agressie en antisociaal gedrag. Kinderen die 

meer en ernstigere vormen van geweld hebben meegemaakt, vertonen meer agressie dan kinderen 

die een mindere mate van geweld hebben meegemaakt (Qouta et al., 2008). Agressie kan worden 

onderscheiden in twee vormen. Reactieve agressie is impulsief en bevat fysieke acties tot het schaden 

van een ander, naar aanleiding van situaties waarin de persoon zich uitgedaagd voelt. Reactieve 

agressie wordt niet geassocieerd met delinquentie, reactieve agressie wordt wel geassocieerd met 

sociale uitsluiting. Proactieve agressie behoeft geen uitdaging of boosheid, maar wordt gebruikt om 

andere doelen te bereiken door middel van geweld. Proactieve agressie is gepland en bedachtzaam en 

wordt geassocieerd met delinquentie (Qouta et al., 2008; Cima, Raine, Meesters & Popma, 2013). In 

het onderzoek van Qouta et al. (2008) blijkt dat slachtofferschap van oorlogsgeweld voor zowel 
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reactieve als proactieve agressie kan zorgen onder jongens.   

 Verschillende theorieën kunnen worden genoemd die een verklaring geven voor het verband 

tussen oorlogservaring en agressie. In de frustration-aggression hypothese wordt aangeduid dat 

agressie een vijandige, boze reactie is naar aanleiding van frustratie. Meer factoren van frustratie en 

woede zijn aanwezig in conflictsituaties dan in vreedzame omgevingen. Een hogere mate van frustratie 

kan leiden tot meer agressie, met name wanneer de frustratie negatief is (Berkowitz, 1989). De social 

information-processing theorie stelt dat naar aanleiding van dreigende en gewelddadige factoren, 

agressieve responsen kunnen worden gevormd. In conflictgebieden zou de associatie tussen dreiging, 

geweld en een agressieve respons makkelijk worden gemaakt, wat zich kan uiten in een 

geconditioneerde reactie op dreigende situaties op latere leeftijd (Huesmann, 1988).  

1.4 Sociale controle theorie, PTSS en crimineel gedrag 

  Gebrekkige binding met de samenleving zou een verhoogd risico met zich mee kunnen 

brengen op crimineel gedrag (Hirschi, 1969). Wanneer men de risicofactoren en gevolgen van PTSS 

vergelijkt met de elementen van de theorie van Hirschi (1969), kan men overeenkomsten zien tussen 

de risicofactoren voor PTSS en de risicofactoren op het vertonen van crimineel gedrag. Hierdoor zou 

PTSS mogelijk als mediërende factor kunnen optreden in de mogelijke relatie tussen oorlogservaring 

en crimineel gedrag. Scheiding van partners en andere slechte sociale banden zorgen voor behoud van 

symptomen van PTSS en eveneens voor minder gehechtheid aan anderen (Johnson & Thompson, 2008; 

Luitel et al., 2013). Absentie van werk, een lager inkomen en een lager succes in studie of loopbaan 

zijn gevolgen van PTSS en zorgen voor een lagere inzet voor conventionele doelen (APA, 2013). 

Vertraging in asielprocedure, eenzaamheid en verveling past bij een kleinere betrokkenheid bij 

conventionele doelen die niet geassocieerd zijn met delinquentie (Johnson & Thompson, 2008). Geen 

legale verblijfstatus, racisme, aanpassingsmoeilijkheden en verlies van cultuur en steun passen bij een 

kleiner geloof in normen en waarden van de maatschappij (Ikram & Stronks, 2016; Johnson & 

Thompson, 2008). Deze factoren zijn vaker van toepassing bij vluchtelingen dan bij andere populaties. 

Hierdoor kan PTSS als mogelijke mediërende oorzaak worden gezien voor crimineel gedrag door 

vluchtelingen. Vluchtelingen zouden door een verhoogd risico op PTSS, een verhoogd risico kunnen 

hebben op criminaliteit. Omdat vluchtelingen vaker kampen met PTSS door oorlogstrauma dan 

personen zonder oorlogservaring, hebben zij een verhoogd risico op criminaliteit wat een verschil met 

personen zonder oorlogservaring zou kunnen laten zien (Ikram & Stronks, 2016; Johnson & Thompson, 

2008). Eerder onderzoek naar oorlogstrauma, psychische problemen en de gevolgen daarvan op 

personen die hebben geleefd in conflictgebieden, werd echter vooral gedaan bij veteranen of bij 

vluchtelingen uit andere landen dan Syrië. Naar Syrische vluchtelingen in Nederland is nog weinig 

onderzoek gedaan. 
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1.5 Huidige studie  

  Wanneer men de hoge prevalentie van PTSS bij getraumatiseerde oorlogsslachtoffers, de hoge 

proportie Syrische vluchtelingen onder de asielzoekers in Nederland, de risicofactoren op het vertonen 

van agressief en delinquent gedrag en de stijging in geweldsdelinquentie bij immigranten in acht 

neemt, lijkt het erg belangrijk dat meer onderzoek naar de effecten van oorlogservaring wordt 

uitgevoerd. Om meer kennis te vergaren over PTSS en het effect daarvan op vluchtelingenpopulaties 

en de maatschappij daarbuiten, zal huidige studie zich focussen op Syrische vluchtelingen en de 

effecten van oorlogstrauma en PTSS binnen de Nederlandse samenleving. Gezien de hoge proportie 

mannen binnen het aantal vluchtelingen uit Syrië dat naar Nederland is gekomen, zal in huidige studie 

onderzoek worden gedaan naar Syrische mannelijke vluchtelingen in vergelijking met Nederlandse 

mannen. Een steekproef van Syrische mannelijke vluchtelingen zal worden vergeleken met een 

steekproef van Nederlandse mannen, om het verschil in oorlogservaring tussen deze groepen binnen 

de hedendaagse samenleving te onderzoeken en het mogelijke effect van oorlogservaring en -trauma 

in kaart te brengen. De hoofdvragen in deze studie luiden dan ook: Is PTSS een voorspeller van 

agressief gedrag en geweldsdelinquentie bij Syrische mannelijke vluchtelingen? Is er een verschil met 

Nederlandse mannen? Met behulp van drie deelvragen zullen deze hoofdvragen worden behandeld. 

Allereerst wordt een vergelijking gemaakt in de mate van PTSS-symptomen tussen Syrische 

vluchtelingen en Nederlandse mannen, om na te gaan of deze mate van PTSS-symptomen hoger is bij 

mensen met oorlogservaring. Hierna wordt een vergelijking gemaakt in de mate van agressief gedrag 

en geweldsdelinquentie tussen Syrische vluchtelingen en Nederlandse mannen, er wordt onderzocht 

of Syrische vluchtelingen met oorlogservaring meer agressief gedrag en geweldsdelinquentie laten 

zien dan Nederlandse mannen. Vervolgens zal onderzocht worden of een hogere mate van PTSS zorgt 

voor een hogere mate van agressief gedrag en geweldsdelinquentie. Uiteindelijk zal worden 

onderzocht of PTSS een mediërende rol speelt in de eventuele voorspellende relatie tussen 

oorlogservaring en de mate van agressief gedrag en geweldsdelinquentie. 

1.6 Hypothesen 

  Wegens de hogere kansen op het ontwikkelen van PTSS voor getraumatiseerde 

oorlogsslachtoffers in vergelijking met andere populaties (Almoshmosh, 2015; APA, 2013; Johnson & 

Thompson, 2008; Sherman et al., 2014), en de hogere kansen op het laten zien van agressief gedrag 

en geweldsdelinquentie wanneer men oorlogsslachtoffer is en/of gediagnosticeerd is met PTSS (Dyer 

et al., 2009; Qouta et al., 2008; Sherman et al., 2014), is het waarschijnlijk dat mensen met een 

oorlogstrauma en een hogere indicatie van symptomen van PTSS meer agressief gedrag en 

geweldsdelinquentie laten zien. In huidige studie wordt verwacht dat Syrische mannelijke 

vluchtelingen meer agressief gedrag en geweldsdelinquentie laten zien dan Nederlandse mannen 
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wegens verhoogde kansen op het ontwikkelen van PTSS door ervaringen als een getraumatiseerd 

oorlogsslachtoffer.  

2. Methode 

2.1 Participanten   

  Huidig onderzoek is een surveyonderzoek waarin Syrische mannelijke vluchtelingen worden 

vergeleken met een groep Nederlandse mannen. In totaal zijn 91 volwassen mannen uit Amsterdam 

en omstreken benaderd deel te nemen aan huidig onderzoek. Deze groep bestond uit 47 Syrische 

vluchtelingen en 44 Nederlandse mannen. Na de participanten geïnformeerd te hebben over het doel 

van deze studie, deden zij vrijwillig mee. In totaal hebben 13 Syrische vluchtelingen en 1 Nederlandse 

man hun deelname stopgezet voor of tijdens het invullen van de vragenlijsten, wegens niet-genoemde 

of persoonlijke redenen zoals het willen vermijden van de herinnering of simpelweg geen zin of tijd 

hebben voor deelname. Huidige steekproef bevatte 77 participanten met een leeftijd variërend van 18 

tot 46 jaar (M = 26.25, SD = 5.71). De testgroep bestond uit 34 Syrische vluchtelingen (44.16%) met 

een leeftijd variërend van 20 tot 46 jaar (M = 26.44, SD = .91). De Syrische vluchtelingen waren ieder 

vanwege de burgeroorlog in Syrië naar Nederland gevlucht, waren blootgesteld aan oorlogstrauma en 

verbleven inmiddels minimaal 12, maximaal 30 en gemiddeld 18 maanden in Nederland (SD = 4.77). 

Iedere participant uit de testgroep was een statushouder, wat betekent dat zij asiel hebben 

aangevraagd in Nederland en daar kunnen studeren en werken (Dagevos & Odé, 2016). Alle 

participanten uit de testgroep waren woonachtig in Amsterdam en omstreken. De vergelijkingsgroep 

bestond uit 43 Nederlandse mannen (55.84%) met een leeftijd variërend van 18 tot 46 jaar (M = 26.09, 

SD = .93), eveneens woonachtig in Amsterdam en omstreken 

2.2 Instrumenten en Variabelen   

  In deze studie is gebruik gemaakt van drie vragenlijsten. De gevolgen van traumatische 

gebeurtenissen zijn gemeten door de Impact of Event Scale (IES), zie Bijlage A. Deze vragenlijst is 

ontwikkeld door Horowitz, Wilner en Alvares (1979), en is een korte zelfrapportage vragenlijst om 

symptomen van PTSS waar te nemen (Sundin & Horowitz, 2002). Deze vragenlijst wordt veel gebruikt 

wanneer slachtoffers van geweld, ongelukken of wereldrampen onderwerp zijn van een studie (van 

der Ploeg et al., 2004). Vijftien items met vier antwoordmogelijkheden variërend van nul (nooit) tot 

vijf (vaak) zijn gebruikt om de vragenlijst te scoren. De vragenlijst bevat twee sub-schalen. Zeven items 

worden gebruikt om de sub-schaal Intrusion te scoren, hierbij horen items betreffend intrusieve 

ideeën, beelden, gevoelens en nachtmerries. Intrusies worden gevormd naar aanleiding van een 

trauma en kunnen verwante gevoelens van emoties, herhaalde gedachten en nachtmerries over de 

ervaring en een terugkerende behoefte te praten over het trauma bevatten (van der Ploeg et al., 2004). 
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Acht items worden gebruikt om de sub-schaal Avoidance te scoren, hierbij horen items betreffend zelf-

gerapporteerde vermijding van bepaalde ideeën, gevoelens of situaties. Het vermijden van intrusies 

gebeurt door middel van emotionele gevoelloosheid, verlies van interesse, niet willen praten over de 

ervaring en het vermijden van plaatsen die aan het trauma doen herinneren. De 15 items geven een 

totale stressscore, variërend van nul tot 75. Hoe hoger deze score, hoe hoger de mate van symptomen 

van PTSS. Een hoge score op de IES is een indicator voor PTSS (van der Ploeg et al., 2004). De vragenlijst 

is vertaald naar het Nederlands door Brom en Kleber (1985). Volgens Sundin en Horowitz (2002), gaf 

het onderzoek van Horowitz et al. (1979) een goede test-hertest betrouwbaarheid aan voor beide sub-

schalen. Volgens van der Ploeg et al. (2004) was zowel de betrouwbaarheid als de validiteit voldoende 

voor de Nederlands vertaalde vragenlijst.   

  De mate van geweldsdelinquentie is gemeten door een Nederlandse vragenlijst genaamd 

Zelfgerapporteerd Delinquent Gedrag (ZDG), zie Bijlage B. In deze vragenlijst worden vragen gesteld 

waarin wordt nagegaan tot in hoeverre situaties zich hebben voorgedaan waarin mensen regel 

overtredend, gewelddadig gedrag lieten zien. Bij ieder item kan een score van nul worden behaald 

wanneer de situatie zich nul keer heeft voorgedaan, een score van één kan worden bij één keer, een 

score van twee bij twee keer, een score van drie bij drie tot tien keer en een score van vier wanneer 

de situatie zich meer dan 10 keer heeft voorgedaan (Donker & Slotboom, 2005). Vijf Items worden in 

huidig onderzoek gebruikt om de mate van geweldsdelinquentie aan te geven, waarbij een maximale 

score van 20 kan worden behaald. De frequentie met een totaalscore van 20 verschaft informatie over 

het aantal en soort gepleegde geweldsdelicten. De prevalentie, het aantal mannen dat aangeeft een 

delict te hebben gepleegd, is ook berekend. Daarbij zijn de schaalwaarden van de vijf items 

gedichotomiseerd. Hierbij staat de waarde 0 voor geen geweldsdelicten gepleegd, de waarde 1 staat 

voor 1 of meer geweldsdelicten gepleegd. Vervolgens is een somscore berekend over de 5 

gedichotomiseerde items, waarbij de minimale waarde 0 is en de maximale waarde 5 is. Deze waarde 

zegt iets over de variatie aan gepleegde geweldsdelicten.  

  Om de mate van reactieve en proactieve agressie te meten, is de Reactive Proactive Aggression 

Questionnaire (RPQ), zie Bijlage C, gebruikt (Cima, Raine, Meesters & Popma, 2013). De vragenlijst 

bevat 23 items in totaal waarvan 11 items de reactieve agressie meten, en 12 items de proactieve 

agressie meten. Drie antwoordmogelijkheden variëren van nul (nooit) tot twee (vaak). De algehele 

totaalscore varieert van nul tot 46, waarbij een hogere score een hogere mate van agressie aanduidt. 

De totaalscore van reactieve agressie is 22, de totaalscore van proactieve agressie is 24. De 

betrouwbaarheid was voldoende voor deze vragenlijst, voor beide sub-schalen (reactieve sub-schaal 

α= 0.81 en proactieve sub-schaal α= .84) en de totale vragenlijst (α=0.90) (Raine et al., 2006).   

 De vragenlijsten zijn vertaald om deze beschikbaar te maken in het Nederlands, Engels (zie 

Bijlage D) en Arabisch (zie Bijlage E). De vertaling werd gedaan middels een vier-stappen methode die 
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beschreven is door Behling en Law (2000), genaamd de translation/back-translation methode. De IES 

en RPQ zijn oorspronkelijk ontwikkeld in het Engels, dus zijn deze vertaald naar het Nederlands en het 

Arabisch. De ZDG is ontwikkeld in het Nederlands, dus deze is eerst vertaald naar het Engels waarna 

deze is vertaald naar het Arabisch. Het vertalen werd gedaan door tweetalige academici, waarbij 

tenminste een van de talen de moedertaal van de academici is. De andere taal werd beheerst op 

academisch niveau. Voor iedere vertaalrichting is een ander persoon die de talen op eenzelfde manier 

beheerst, gevraagd het proces uit te voeren. Uiteindelijk, zoals de translation/back-translation 

methode vereist, zijn de verschillende versies met elkaar vergeleken door zowel de onderzoeker als de 

vertalers om de validiteit te behouden en om na te gaan of ieder aspect van de vragenlijst hetzelfde 

meet in de verschillende talen.  

2.3 Procedure 

  Participanten uit de testgroep werden geworven middels persoonlijke contacten van de 

onderzoeker. Verschillende contacten hebben de onderzoeker geholpen aan enkele vluchtelingen die 

zich ieder hebben ingezet om weer andere participanten te vinden voor de onderzoeker. Eveneens is 

een taalschool genaamd Nedles benaderd, die instemde met het werven van participanten. Hier 

namen de participanten deel aan een cursus Nederlandse taal. De onderzoeker heeft daar Syrische 

mannelijke vluchtelingen aangesproken met de vraag of zij wilden participeren in huidig onderzoek. 

De geïnteresseerden kregen een informatiebrief te lezen waarna het merendeel instemde met 

deelname aan het onderzoek. Participanten uit de vergelijkingsgroep zijn alsmede geworven via de 

kennissenkring van de onderzoeker en via het ROC waar de participanten een Mbo-opleiding volgden. 

De onderzoeker heeft daar de participanten aangesproken en eveneens de informatiebrief laten lezen 

waarna zij deelnamen aan het onderzoek. Het verzamelen van data door middel van vragenlijsten is 

gekozen om de taalbarrière te verkleinen en de data zo veel mogelijk te standaardiseren. Hierdoor is 

de data voor de onderzoeker makkelijk en snel te interpreteren (Bijleveld, 2015).  

  De informatiebrief werd in de gewenste taal gegeven, waarna vragen gesteld konden worden 

wanneer onduidelijkheid bestond over het onderzoek. Bij instemming van deelname werd de informed 

consent getekend. De participanten namen de test af in een beschikbare ruimte, waarbij de participant 

zo min mogelijk kon worden afgeleid. De onderzoeker was beschikbaar voor eventuele vragen. Data 

werd losgekoppeld van de getekende informed consent, om anonimiteit te garanderen. Een beloning 

voor deelname was niet van toepassing. De vragenlijsten werden gecodeerd naar een analyse-bestand 

waarna de analyses konden worden uitgevoerd.  

2.4 Statistische Analyses 

  Per vraag verschillen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Voor de hoofdvraag is een 

multipele regressieanalyse via de PROCESS-procedure van Andrew Hayes (2012) uitgevoerd. Volgens 
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Field (2013) heeft de bekende mediatie-methode van Baron en Kenny, die vaak wordt gebruikt in 

onderzoeken, beperkingen. Volgens de mediatiemethode van Baron en Kenny, zou de relatie tussen 

de voorspeller en de afhankelijke variabele minder sterk moeten zijn wanneer de mediator in het 

regressiemodel is opgenomen, dan de relatie tussen de voorspeller en de afhankelijke variabele 

wanneer de mediator niet in het model is opgenomen. Hoewel de mediatie succesvol is wanneer de 

relatie tussen de voorspeller en de afhankelijke variabele niet meer bestaat wanneer een mediator in 

het model wordt opgenomen, komt dit maar zelden voor. Het is daarom lastig te bepalen, in 

hoeverre een relatie tussen de voorspeller en de afhankelijke variabele zou moeten dalen om een 

mediatie aan te duiden (Field, 2013). Naast deze methode, stelt Field (2013) een alternatief voor, 

men zou het significantieniveau van het indirecte effect kunnen onderzoeken door middel van de 

Sobel test. Als de Sobel test significant blijkt, betekent dat dat de voorspeller de afhankelijke 

variabele significant voorspelt middels de mediator. De Sobel test is vooral bedoeld voor 

onderzoeken met grote steekproeven. Voor kleine steekproeven zou men 

betrouwbaarheidsintervallen moeten berekenen door middel van bootstrapping (Field, 2013). 

Bootstrapping wordt gebruikt om eigenschappen van de steekproefverdeling te schatten. Hierbij 

wordt data uit de steekproef genomen en teruggelegd, waarna een schatting van de eigenschappen 

kan worden gemaakt (Field, 2009). Dit kan gemakkelijk worden uitgevoerd door middel van een 

computer, waardoor deze methode vaak wordt verkozen boven de bekende methode van Baron en 

Kenny. Door middel van het schatten van het indirecte effect en het bijbehorende 

betrouwbaarheidsinterval, kan men simpelweg de mate van de mediatie rapporteren (Field, 2013). In 

huidig onderzoek is de mediatie onderzocht door middel van laatstgenoemde methode, gezien de 

kleine steekproef. Er is gebruik gemaakt van het PROCESS-programma van Hayes welke in staat is via 

bootstrapping het betrouwbaarheidsinterval van het indirecte effect te schatten. Voor de deelvragen 

zijn independent samples t-tests en lineaire regressieanalyses gebruikt.  

3. Resultaten 

  Wegens de mogelijkheid tot optreden van de family wise error rate, wordt de Bonferroni-

correctie gebruikt. Voor deze analyses wordt de algemeen gehanteerde significantiewaarde van p = 

.05 gedeeld door het aantal analyses dat wordt uitgevoerd, in huidig onderzoek is daarom voor iedere 

test een tweezijdig significantielevel van p = .005 gehanteerd (Field, 2009). 

3.1 IES  

  Op de IES kon een maximale score van 75 worden behaald. Volgens Brewin (2005) kan een 

score op de IES boven de 35 als een hoog klinisch zorgwekkende score worden gezien. Dit betekent 

dat in 94% van de gevallen waar sprake is van deze score, PTSS kan worden aangetoond (Brewin, 2005). 
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In de totale steekproef (M = 19.70, SD = 19.57) hadden 18 participanten (23.4%) de klinisch 

zorgwekkende score van 35 behaald. Dertien participanten (43.3%) uit de testgroep bleken een score 

van 35 of hoger te hebben behaald op de IES (M testgroep = 27.72, SD = 21.18), Vijf participanten 

(11.6%) uit de vergelijkingsgroep bleken een score van 35 of hoger te hebben behaald op de IES (M 

vergelijkingsgroep = 14.09, SD = 16.40). In de testgroep werden traumatische gebeurtenissen 

beschreven als: “I was afraid of dying while i'm taking the boat to EU”, “Ik vind het lastig dat ik hier 

alleen ben. Geen familie en mijn oude vrienden”, “als vrijwilliger van het Rode Kruis heb ik veel 

gewonden gezien na een aanval, en ik ben gemarteld” en “being in the forest at night waiting the 

rubber boat”. In de vergelijkingsgroep werden traumatische gebeurtenissen beschreven als: “scheiding 

van ouders”, “verlies van ouders”, “gepest op de middelbare school” en “ik ben ooit bedreigd met een 

mes”. In Tabel 1 is een overzicht te zien van de scores op de IES. Wegens de hoge standaarddeviaties 

van de gemiddelde scores, zijn ook de medianen weergegeven met daarbij de interkwartielafstand om 

de helft van de waarnemingen aan te geven. 

Tabel 1 

Overzicht van scores op de IES, met de gemiddelden, standaarddeviaties, mediaan en de 

interkwartielafstand. 

 Kenmerken IES  
Klinisch zorgwerkkende 

totaalscore van >35 

 N M (SD) Mdn (IKA)  n % 

Totale steekproef 73 19.70 (19.57) 13.00 (1.00; 35.50)  18 23 

Syrische vluchtelingen 30 27.73 (21.18) 30.50 (5.00; 47.00)  13 43 

Nederlandse mannen 43 14.09 (16.40) 7.00 (<.01; 26.00)  5 12 

 

  Door middel van een independent samples t-test is onderzocht of er een verschil bestaat 

tussen de gemiddelde scores van de mate van PTSS-symptomen bij Syrische vluchtelingen en 

Nederlandse mannen. De assumptie van homogeniteit is geschonden, de varianties van de scores van 

de verschillende groepen bleken heterogeen. Syrische vluchtelingen (M = 27.73, SD = 21.18) lieten 

significant hogere scores op de IES zien dan Nederlandse mannen, M = 14.09, SD = 16.40; t (52) = 2.96, 

p= .005. De effectgrootte van de verschillen tussen de gemiddelden (d = .74), overschrijdt de 

grenswaarde voor een middelgroot effect (d = .50), maar niet de grenswaarde voor een groot effect (d 

= .80) (Pallant, 2007). De uitkomsten van deze t-test staan weergegeven in Tabel 5.   
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  In Tabel 2 (zie Bijlage F) is een lijst van beschreven traumatische ervaringen te zien. Te zien is 

dat de traumatische gebeurtenissen van de Syrische vluchtelingen allemaal kunnen worden 

gecategoriseerd onder oorlogstrauma. Bij de Nederlandse mannen kunnen de gebeurtenissen onder 

verschillende situaties worden gecategoriseerd, geen van de beschreven traumatische gebeurtenissen 

is passend bij oorlogstrauma. Ook is te zien dat Syrische vluchtelingen vaker geen traumatische 

gebeurtenis hebben beschreven dan Nederlandse mannen. 

3.2 RPQ   

  Op de sub-schaal Reactieve agressie van de RPQ kon een maximale score van 22 worden 

behaald. In de testgroep werd een maximale score van 16 behaald (M testgroep = 6.29, SD = 4.06), in 

de vergelijkingsgroep werd een maximale score van 18 behaald (M vergelijkingsgroep = 7.14, SD = 

3.91). Op de sub-schaal Proactieve agressie van de RPQ kon een maximale score van 24 worden 

behaald. In de testgroep werd een maximale score van 5 behaald (M testgroep = .88, SD = 1.34), in de 

vergelijkingsgroep werd een maximale score van 10 behaald (M vergelijkingsgroep = 2.38, SD = 2.39). 

In Tabel 3 zijn de scores op de RPQ weergegeven. 

Tabel 3 

Overzicht van scores op de RPQ 

Sub-schaal Participanten N Maximale score M (SD) 

Reactieve agressie Totale steekproef 77 18 6.77 (3.97) 

 Syrische vluchtelingen 34 16 6.29 (4.06) 

 Nederlandse mannen 43 18 7.14 (3.91) 

Proactieve agressie Totale steekproef 77 10 1.71 (2.12) 

 Syrische vluchtelingen 34 5 .88 (1.34) 

 Nederlandse mannen 43 10 2.38 (2.39) 

 

  Door middel van een independent samples t-test is onderzocht of er een verschil bestaat in de 

gemiddelde scores van de mate van reactieve agressie bij Syrische vluchtelingen en Nederlandse 

mannen. Deze bleek niet significant; t (75) = .93, p = .36.   

  Door middel van een independent samples t-test is onderzocht of er een verschil bestaat in de 

gemiddelde scores van de mate van proactieve agressie bij Syrische vluchtelingen en Nederlandse 
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mannen. De assumptie van homogeniteit is geschonden, de varianties van de scores van de 

verschillende groepen bleken heterogeen. Syrische vluchtelingen (M = .88, SD = 1.34) lieten significant 

lagere mate van proactieve agressie zien dan Nederlandse mannen, M = 2.38, SD = 2.39; t (67) = 3.45, 

p = .001. De effectgrootte van de verschillen tussen de gemiddelden (mean difference = 1.50, 95% BI: 

.63 tot 2.37) was groot (eta squared = .15). De uitkomsten van de t-testen staan weergegeven in Tabel 

5. 

3.3 ZDG  

  Met de ZDG zijn verschillende scores berekend. De frequentie van het aantal geweldsdelicten, 

prevalentie van geweldsdelicten en variatie in het aantal gepleegde geweldsdelicten. De 

frequentieschaal had een maximum score van 20 waarbij de hoogste score betekent dat de 5 delicten 

uit de schaal ieder meer dan 10 keer zijn gepleegd. De testgroep had een maximale score van 10 en 

een gemiddelde score van 1.59 (SD = 2.58), tegenover de vergelijkingsgroep, die een maximale score 

van 7 en een gemiddelde van 2.33 behaalde (SD = 2.35). Door middel van een independent samples t-

test is onderzocht of er een verschil bestaat in de frequentie van het aantal geweldsdelicten bij Syrische 

vluchtelingen en Nederlandse mannen. Deze bleek niet significant.   

  De prevalentie, het percentage mannen dat aangeeft een geweldsdelict zoals aangegeven in 

de ZDG te hebben gepleegd, is voor de testgroep 30 en voor de vergelijkingsgroep 70. De prevalentie 

voor de verschillende delicten wordt weergegeven in Tabel 4. In deze tabel zijn de items uitgeschreven 

met de bijbehorende percentages van de personen die aangaven het delict te hebben gepleegd. Een 

Chi-kwadraattoets is uitgevoerd om te onderzoeken of een verschil in prevalentie bestaat tussen 

Syrische vluchtelingen en Nederlandse mannen, geen van de verschillen tussen de herkomstgroepen 

bleek significant.    

Tabel 4 

Prevalentie van geweldsdelicten gepleegd door Syrische vluchtelingen en Nederlandse mannen. 

Delict 

Syrische 

vluchtelingen 
 

Nederlandse 

mannen 

% n  % n 

Met geweld, of onder bedreiging van geweld 

iets van iemand gestolen? 
12 4  5 2 

Iemand bedreigd om die persoon bang te 

maken of iets te laten doen? 
21 7  21 9 

Iemand met een wapen verwond? 6 2  5 2 
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Iemand geslagen en/of geschopt zonder dat 

die persoon volgens jou gewond is geraakt? 
30 10  56 24 

Iemand geslagen en/of geschopt waardoor 

die persoon gewond is geraakt? 
18 6  33 14 

 

  De variatie, een score die aangeeft hoeveel verschillende geweldsdelicten per persoon zijn 

gepleegd, had een maximale score van 5. In de testgroep werd een maximale score van 4 behaald (M 

testgroep = .85, SD = 1.28), in de vergelijkingsgroep werd eveneens een maximale score van 4 behaald 

(M vergelijkingsgroep = 1.19, SD = 1.05). Een independent samples t-test is uitgevoerd om de 

onderzoeken of een verschil bestaat in de variatie, deze bleek niet significant; t (75) = 1.25, p = .21. De 

uitkomsten van deze t-test staan weergegeven in Tabel 5.  

Tabel 5 

Independent samples t-testen voor alle vragenlijsten. 

Vragenlijsten 

Syrische 

vluchtelingen 

Nederlandse 

mannen 
    

M SD M SD t df 
Mean 

difference 

Eta 

squared 

Mate van PTSS 27.73 21.18 14.09 16.40 2.96* 52 13.64 .11 

Mate van reactieve 

agressie 
6.29 4.06 7.14 3.91 .93 75 .85 .01 

Mate van proactieve 

agressie 
.88 1.34 2.38 2.39 3.45* 67 1.50 .15 

Mate van 

geweldsdelinquentie 
        

     Frequentie 1.59 2.59 2.33 2.35 1.31 75 .74 .02 

     Variatie .85 1.28 1.19 1.05 1.25 75 .33 .02 

Noot. * = p = .005 of p < .005 

  Lineaire regressieanalyses zijn uitgevoerd om te onderzoeken of mensen meer reactieve en 

proactieve agressie en geweldsdelinquentie laten zien wanneer zij een hogere mate van PTSS-

symptomen laten zien. Geen relatie bleek significant (zie Tabel 6).  
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Tabel 6 

Lineaire regressieanalyses, de mate van reactieve agressie, proactieve agressie en geweldsdelinquentie 

bij een hogere mate van PTSS-symptomen. 

Variabelen β p R² 

Mate van reactieve agressie .06 .009 .091 

Mate van proactieve agressie .003 .824 .001 

Mate van geweldsdelinquentie 

(variatie) 
.001 .905 .000 

 

3.4 Mediatie-analyse  

  Met behulp van de PROCESS-procedure voor SPSS (Hayes, 2012) is een multipele 

regressieanalyse uitgevoerd om een mediatie die het verband tussen oorlogservaring, de mate van 

PTSS en de mate van reactieve agressie, proactieve agressie en geweldsdelinquentie te onderzoeken. 

Hoewel de relaties bij eerdere analyses niet significant bleken, zou door een verandering in de rol van 

de variabele van voorspeller naar mediator, een ander effect kunnen worden gevonden (Agresti & 

Finlay, 2009). Drie analyses zijn uitgevoerd om iedere afhankelijke variabele te testen. In Figuur 1 is 

een diagram te zien welke de relatie tussen de variabelen schematisch weergeeft.  

 

 

Figuur 1. Model van oorlogservaring als voorspeller voor de mate van reactieve agressie, proactieve 

agressie en geweldsdelinquentie, gemedieerd door de mate van PTSS.  

  De relatie a, weergegeven in Figuur 1, tussen oorlogservaring en de mate van PTSS blijkt 

significant. Oorlogservaring voorspelt de mate van PTSS positief, b = 13.64, t = 3.10, p < .005 (p=.0028). 

De R² waarde wijst uit dat oorlogservaring 12% van de variantie in de mate van PTSS verklaart. 

Wanneer iemand een oorlogservaring heeft, wordt de mate van PTSS verhoogd.  
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Wanneer de afhankelijke variabele de mate van reactieve agressie is, blijkt de relatie b (zie 

Figuur 1) significant. In tegenstelling tot het resultaat van de lineaire regressie, blijkt in het mediatie-

model de mate van PTSS een positieve voorspeller voor de mate van reactieve agressie, b = .08, t = 

3.34, p < .005. Een hogere mate van PTSS, zorgt voor een lichte verhoging in de mate van reactieve 

agressie in beide onderzoeksgroepen. In Figuur 2 staan de waarden van de mediatie met de 

afhankelijke variabele reactieve agressie weergegeven. 

Wanneer de afhankelijke variabele de mate van proactieve agressie is, blijkt de relatie c 

significant. Oorlogservaring voorspelt de mate van proactieve agressie negatief, b = -1.45, t = 3.00, p < 

.005. De R² waarde wijst uit dat de oorlogservaring 11% van de variantie in de mate van proactieve 

agressie verklaart. Wanneer iemand een oorlogservaring heeft, wordt de mate van proactieve agressie 

verlaagd. Relatie c’ is eveneens significant. Wanneer het verband wordt gecontroleerd door de mate 

van PTSS, is oorlogservaring een significante voorspeller van de mate van proactieve agressie. 

Oorlogservaring voorspelt de mate van proactieve agressie negatief wanneer de mate van PTSS in het 

model als mediator wordt opgenomen, b = -1.67, t = -3.26, p < .005. De R² waarde wijst uit dat de 

oorlogservaring 13% van de variantie in de mate van proactieve agressie verklaart (95% BI = -1.06, .02). 

De kans dat iemand een oorlogservaring heeft, verlaagt de mate van proactieve agressie. In Figuur 3 

staan de waarden van de mediatie met de afhankelijke variabele proactieve agressie weergegeven.  

Wanneer de afhankelijke variabele de variatie van geweldsdelinquentie is, blijkt geen enkele 

relatie binnen de mediatie significant. In Figuur 4 staan de waarden van de mediatie met de 

afhankelijke variabele geweldsdelinquentie weergegeven. In Tabel 7 staan alle relaties weergegeven. 
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Tabel 7 

Relaties tussen oorlogservaring, de mate van PTSS en de mate van reactieve agressie, proactieve 

agressie en variatie van geweldsdelinquentie. 

Afhankelijke variabelen en 

mediatie-relaties 
b t R² 

95% BI 

LL UL 

Mate van reactieve agressie      

a 13.64* 3.10 .12   

b .08* 3.34    

c -1.01 -1.06 .02   

c’ -2.09 -2.22 .15 -97.29 .07 

Mate van proactieve agressie      

a 13.30* 3.00 .12   

b .02 1.33    

c -1.45* -2.98 .11   

c’ -1.68* -3.26 .13 -1.06 .02 

Mate van geweldsdelinquentie, variatie     

a 13.64* 3.10 .12   

b < -.01 .50    

c -.29 -1.03 .12   

c’ -.34 -.1.13 .02 -15.59 .99 

Noot. * = p < .005 
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Figuur 2. Model van oorlogservaring als voorspeller voor de mate van reactieve agressie, gemedieerd 

door de mate van PTSS. 

 

Figuur 3. Model van oorlogservaring als voorspeller voor de mate van proactieve agressie, 

gemedieerd door de mate van PTSS. 

 

Figuur 4. Model van oorlogservaring als voorspeller voor de variatie van geweldsdelinquentie, 

gemedieerd door de mate van PTSS. 
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4. Conclusie en Discussie 

  Een groot aantal vluchtelingen is vanuit Syrië naar Nederland gekomen wegens de 

burgeroorlog in Syrië. Gezien de hoge prevalentie van PTSS bij getraumatiseerde oorlogsslachtoffers 

en de daarbij horende risico’s op agressief gedrag en geweldsdelinquentie (Almoshmosh, 2015; APA, 

2013; Johnson & Thompson, 2008; Sherman et al., 2014, Qouta et al., 2008), is het noodzakelijk dat 

onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van oorlogstrauma bij vluchtelingen die in een andere 

samenleving terecht komen. Huidig onderzoek heeft zich gericht op Syrische vluchtelingen en de 

effecten van oorlogservaring, oorlogstrauma en PTSS binnen de Nederlandse samenleving. Onderzocht 

is of PTSS een voorspeller is van agressief gedrag en geweldsdelinquentie bij Syrische mannelijke 

vluchtelingen en of een verschil bestaat tussen Syrische vluchtelingen en Nederlandse mannen. Met 

behulp van zelfrapportage vragenlijsten werden de mate van symptomen van PTSS, de mate van 

reactieve en proactieve agressie en de mate van geweldsdelinquentie gemeten. Dit werd gedaan bij 

een steekproef van Syrische vluchtelingen en een steekproef van Nederlandse mannen. Een 

vergelijking is gemaakt om het verschil in oorlogservaring tussen deze groepen binnen de hedendaagse 

samenleving te onderzoeken en het mogelijke effect van oorlogservaring en -trauma in kaart te 

brengen. De verwachting was dat Syrische vluchtelingen meer agressief en delinquent gedrag zouden 

laten zien dan Nederlandse mannen. Verwacht werd dat dit verschil kan worden verklaard door 

verhoogde kansen op het ontwikkelen van PTSS naar aanleiding van ervaringen als getraumatiseerd 

oorlogsslachtoffer. Uit de resultaten van huidig onderzoek blijkt dat de mate van symptomen van PTSS 

hoger is bij Syrische vluchtelingen dan bij Nederlandse mannen. Ook werd een klinisch zorgwekkende 

score, die in 94% van de gevallen overeenkomt met een diagnose voor PTSS, drie keer vaker behaald 

door Syrische vluchtelingen dan door Nederlandse mannen. Syrische vluchtelingen hadden een klinisch 

zorgwekkende mate van PTSS naar aanleiding van de beschreven oorlogstrauma’s. Nederlandse 

mannen hadden een klinisch zorgwekkende mate van PTSS naar aanleiding van ongelukken, medische 

problemen, beroving of andere omstandigheden. De verwachting dat mensen met een hogere 

indicatie van symptomen van PTSS meer agressief en delinquent gedrag laten zien, kan door huidig 

onderzoek deels worden bevestigd. De verwachting dat de Syrische vluchtelingen meer agressief en 

delinquent gedrag laten zien dan Nederlandse mannen, kan door huidige studie eveneens slechts deels 

worden bevestigd. We kunnen wel concluderen dat een hogere mate van symptomen van PTSS zorgt 

voor een lichte verhoging in de mate van reactieve agressie. Echter zijn er geen aanwijzingen dat er 

een verschil in de mate van reactieve agressie tussen Syrische vluchtelingen en Nederlandse mannen 

bestaat. De mate van proactieve agressie was zelfs lager bij Syrische vluchtelingen dan bij Nederlandse 

mannen. Volgens Qouta et al. (2008) ontwikkelt proactieve agressie zich in een veilige omgeving, 

waarbij agressie wordt aangemoedigd om bepaalde doelen te behalen. Deze situatie zou in mindere 
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mate van toepassing zijn op vluchtelingen in Nederland, gezien hun vaak eenzame situatie. Dit zou een 

mogelijke verklaring kunnen zijn voor een lagere proactieve agressie bij vluchtelingen in vergelijking 

met Nederlanders.  

  Overeenkomstig met de bevindingen uit de onderzoeken van Almoshmosh (2015), Ikram en 

Stronks (2016), Johnson en Thompson (2008) en Pfortmueller et al. (2016) is bij Syrische vluchtelingen 

met oorlogservaring vaker een klinisch zorgwekkende score van PTSS te zien dan bij Nederlandse 

mannen zonder oorlogservaring. Overeenkomstig met de voorspellende factoren voor PTSS uit de 

onderzoeken van Johnson en Thompson (2008) en Luitel et al. (2013), werden in huidig onderzoek 

scheiding van familie, eenzaamheid en het meemaken van levensbedreigende situaties in Syrië als 

traumatische ervaringen beschreven door de Syrische vluchtelingen. In tegenstelling tot de 

bevindingen uit de onderzoeken van Dyer et al. (2009) en Qouta et al. (2008), kan de associatie tussen 

oorlogstrauma en/of PTSS en boosheid en fysieke agressie door huidige studie deels worden bevestigd. 

Een licht verhoogde mate van reactieve agressie was te zien bij een hogere mate van PTSS, in 

tegenstelling tot het onderzoek van Qouta et al. (2008) waarbij een verhoogde mate van zowel 

reactieve als proactieve agressie bij een hogere mate van PTSS was te zien. Reactieve agressie kan 

worden beschreven als impulsief en het schaden van een andere persoon door fysieke handelingen 

naar aanleiding van uitdaging. Deze vorm van agressie is niet geassocieerd met delinquentie (Cima et 

al., 2013, Qouta et al., 2008). Het verschil tussen huidig onderzoek en dat van Qouta et al. (2008) kan 

mogelijk worden verklaard door het verschil in vragenlijsten en onderzoeksgroepen. In het onderzoek 

van Qouta et al. (2008) werden kinderen onderzocht met een vragenlijst die herkenbare situaties voor 

kinderen beschreef, in huidige studie werden volwassen mannen onderzocht met een andere 

vragenlijst die herkenbare situaties voor volwassenen beschreef. Kinderen verschillen van 

volwassenen in perceptie, kinderen gebruiken bijvoorbeeld meer fantasie om verklaringen te geven 

aan bepaalde situaties (Woolley, 1997). Hierdoor zouden de resultaten met voorzichtigheid moeten 

worden vergeleken. De veronderstellingen dat PTSS en immigratie positief zijn geassocieerd met 

verhoogde criminele activiteit (Sherman et al., 2014; van Noije & Wittebrood, 2009) kan door huidige 

studie niet worden bevestigd. Een hogere mate van geweldsdelinquentie is niet gevonden. Mogelijk 

kan onderrapportage dit verschil in bevindingen verklaren, aangezien door onderrapportage een effect 

kan uitblijven. De frustration-aggression hypothese, en daarbij de veronderstelling dat frustratie vaker 

aanwezig is in conflictgebieden wat kan leiden tot agressie, kan door huidig onderzoek niet worden 

bevestigd (Berkowitz, 1989). Mogelijk is frustratie in mindere mate aanwezig bij getraumatiseerde 

oorlogsslachtoffers of zouden conflictgebieden niet direct leiden tot frustratie. De social information-

processing theorie en daarbij de veronderstelling dat de associatie tussen dreiging, geweld en een 

agressieve respons kan leiden tot een geconditioneerde agressieve reactie, kan eveneens niet worden 

bevestigd (Huesmann, 1988). Mogelijk worden geen geconditioneerde reacties gevormd naar 
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aanleiding van dreiging en geweld in conflictgebieden. Ook zouden deze reacties inmiddels veranderd 

kunnen zijn, aangezien de vluchtelingen uit Syrië inmiddels minstens 12 maanden in Nederland 

verblijven. Wederom kan onderrapportage een mogelijke verklaring zijn voor deze uitkomsten.  

4.1 Beperkingen van huidig onderzoek  

  Huidig onderzoek moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien het 

verschillende beperkingen bleek te hebben. De vragenlijsten die zijn gebruikt in huidig onderzoek, zijn 

geen diagnostische instrumenten waardoor enkel schattingen over de mate van PTSS-symptomen, 

reactieve en proactieve agressie en geweldsdelinquentie kan worden gegeven.  

  Participanten in huidig onderzoek zijn benaderd middels persoonlijke contacten binnen de 

kennissenkring van de onderzoeker, en via een taalschool waar Syrische vluchtelingen de Nederlandse 

taal leerden. Deze manier van participantenwerving is mogelijk niet representatief voor de populatie 

Syrische vluchtelingen en Nederlandse mannen binnen Nederland. Een nadeel van deze methode is 

namelijk dat respons bias kan ontstaan gezien de populatie op deze manier is ondervertegenwoordigd 

(Agresti & Filnay, 2009).   

  Verschillende personen hebben geweigerd deel te nemen aan deze studie. Bovenkerk (2003) 

geeft aan dat juist de meest criminele personen geen behoefte hebben zich te laten enquêteren. Dit is 

een mogelijke verklaring voor het weigeren van deelname voor sommige participanten. Eveneens zou 

deze veronderstelling een verklaring kunnen zijn voor huidige resultaten; de meest criminele personen 

zouden de vragenlijsten over agressie en geweldsdelinquentie niet naar waarheid ingevuld kunnen 

hebben waardoor de resultaten uit huidig onderzoek verschilden van de verwachting. Verschillende 

personen gaven aan de vragenlijsten te confronterend te vinden, het onderzoek niet te vertrouwen of 

er geen tijd in te willen steken, anderen gaven geen reden voor weigering van deelname. Mogelijk kan 

een ernstig trauma de participant weerhouden van deelname aan het onderzoek. Hierdoor is de 

externe validiteit mogelijk niet voldoende. Bovendien zijn de steekproeven in huidig onderzoek selecte 

steekproeven, waardoor generalisering niet mogelijk is.  

  Verschillende participanten hebben geen traumatische ervaring beschreven, maar wel een 

klinisch zorgwekkende mate van PTSS gescoord op de vragenlijst. Huidige studie geeft een inzicht in 

de factoren die zouden kunnen leiden tot symptomen van PTSS, maar dit zou mogelijk zonder 

zelfrapportage beter zijn geweest. Door zelfrapportage kan veel informatie verloren gaan, in 

vergelijking met rapportage door professionals of observatie door professionals. Respondenten 

zouden oneerlijk of sociaal wenselijk kunnen reageren. Bovendien zouden respondenten bang kunnen 

zijn dat hun anonimiteit niet wordt gewaarborgd (Wong, Blom & van der Laan, 2012). Daarnaast 

kunnen fouten in interpretatie van de vragenlijsten door zowel respondent als onderzoeker zorgen 

voor een vertekend beeld van de werkelijkheid. Meer onderzoek met professionele rapportage of 
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objectieve observatie door professionals zou nodig zijn om deze bias zo veel mogelijk te verminderen. 

Hoewel de steekproeven zorgden voor genoeg power in huidig onderzoek, waren deze relatief klein. 

Ook werd niet gevraagd naar opleidingsniveau, werk, andere conventionele bezigheden of naar de 

geschiedenis van psychische problemen waardoor weinig informatie over de steekproeven 

beschikbaar is. Het onderzoek zou bij een grotere steekproef kunnen worden herhaald, waarbij ook 

andere variabelen als opleidingsniveau, geschiedenis van psychische problemen en conventionele 

bezigheden die zorgen voor bindingen met de samenleving kunnen worden meegenomen.  

  Desondanks is huidige studie maatschappelijk zeer relevant, gezien de berichtgeving in de 

media en de grote aantallen mensen die betrokken zijn in de betreffende situatie. Nog weinig 

onderzoek naar Syrische vluchtelingen die in Nederland wonen is uitgevoerd, waardoor huidige studie 

vernieuwend is waarbij belangrijke hedendaagse kwesties zijn onderzocht. De vragenlijsten zijn 

beschikbaar gemaakt in het klassiek Arabisch, Engels en Nederlands. Dit maakte te vragenlijsten 

toegankelijk voor iedere participant zodat een taalbarrière zoveel mogelijk uitgesloten kon worden. 

De RPQ en de IES blijken uit onderzoek te generaliseren naar Aziatische landen, van de ZDG is hierover 

echter geen informatie bekend (Davey, Heard & Lennings, 2015; Fung, Raine & Gao, 2009).   

4.2 Conclusie 

  Huidig onderzoek bevestigt de verwachting dat Syrische vluchtelingen kunnen kampen met 

PTSS. Geen aanwijzingen zijn gevonden voor de verwachting dat Syrische vluchtelingen meer 

agressief gedrag en geweldsdelinquentie zouden laten zien, Syrische vluchtelingen laten minder 

proactieve agressie zien dan Nederlandse mannen. Het verwachte mediatiemodel kan niet worden 

bevestigd, echter is een mediatie in tegengestelde richting gevonden. Oorlogservaring leidt tot 

minder proactieve agressie en wanneer PTSS in het model wordt opgenomen, leidt oorlogservaring 

tot nog minder proactieve agressie. Ook reactieve agressie zou licht verhoogd zijn bij mensen die 

kampen met symptomen van PTSS. Hoewel de data veelbelovende resultaten laat zien, is meer 

onderzoek met specifiekere rapportage en meer informatie over de steekproeven welkom om meer 

informatie te genereren over de gevolgen van oorlogstrauma in huidige maatschappij.  
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Bijlagen 

Bijlage A. IES 

Invloed van ingrijpende gebeurtenissen op je dagelijks leven - IES 

 

Wat is de meest ingrijpende gebeurtenis die je ooit hebt meegemaakt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Was dit eenmalig of langdurig? Omcirkel het juiste antwoord: Eenmalig – Langdurig 

  

Hieronder vind je een lijst met uitspraken die je kunt meemaken na een ingrijpende gebeurtenis. Met 

ingrijpende gebeurtenis wordt de gebeurtenis bedoeld die je zelf hebt meegemaakt. Kijk bij elke 

uitspraak of de uitspraak op jou van toepassing was en hoe vaak deze uitspraak is voorgekomen in 

de afgelopen 7 dagen. 

Wanneer de uitspraak niet is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 1 “helemaal niet”.  

Wanneer de uitspraak bijna nooit is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 2 “bijna nooit”. 

Wanneer de uitspraak soms is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 3 “soms”. 

Wanneer de uitspraak vaak is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 4 “vaak”. 

 

Het is de bedoeling dat je per vraag een antwoord omcirkelt. 

  Helemaal 

niet 

Bijna 

nooit 

Soms Vaak 

1 Ik dacht eraan, zonder dat ik dat wilde 0 1 3 5 

2 Ik zorg ervoor niet van streek te raken als ik 

eraan dacht of eraan herinnerd werd 

0 1 3 5 

3 Ik probeerde het uit mijn herinnering te krijgen 0 1 3 5 

4 Ik kon moeilijk in slaap vallen of in slaap blijven 

omdat beelden en gedachten erover door mijn 

hoofd gingen. 

0 1 3 5 

5 Af en toe had ik er hevige gevoelens over 0 1 3 5 

6 Ik droomde erover 0 1 3          5 

7 Ik bleef dingen die me eraan herinneren uit de 

weg gaan 

0 1 3 5 
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8 Ik had een gevoel alsof het niet gebeurd was, 

alsof het niet echt was 

0 1 3 5 

9 Ik heb geprobeerd er niet over te praten 0 1 3 5 

10 Beelden van de gebeurtenissen schoten door 

mijn hoofd 

0 1 3 5 

11 Door andere dingen dacht ik er steeds weer aan 0 1 3 5 

12 Ik wist dat ik er nog veel gevoelens over had, 

maar ik hield er geen rekening mee 

0 1 3 5 

13 Ik heb geprobeerd er niet aan te denken 0 1 3 5 

14 Iedere herinnering bracht de gevoelens weer 

terug 

0 1 3 5 

15 Mijn gevoel erover was als het ware verdoofd 0 1 3 4 
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Bijlage B. ZDG 

ZDG 

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van gedrag waarmee je bepaalde regels overtreedt. Geef 

van elke situatie aan of deze op jou van toepassing is.  

 

Wanneer de uitspraak niet is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 0 “Nee”.  

Wanneer de uitspraak 1 keer is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 1 “1 keer”. 

Wanneer de uitspraak 2 keer is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 2 “2 keer”. 

Wanneer de uitspraak 3 tot 10 keer is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 3 “3 tot 10 

keer”. 

Wanneer de uitspraak vaker dan 10 keer is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 10 “meer 

dan 10 keer”.  

Het is de bedoeling dat je per vraag een antwoord omcirkelt. 

Heb of ben je wel eens: 

  Nee 1 keer 2 keer 3 tot 

10 

keer 

Meer dan 

10 keer 

1 Van huis weggelopen (bijvoorbeeld omdat je boos was 

of ruzie had)? 

0 1 2 3 10 

2 Contact gehad met politie en justitie? 0 1 2 3 10 

3 Met geweld, of onder bedreiging van geweld iets van 

iemand gestolen? Bijvoorbeeld een tas, een 

portemonnee of een mobiele telefoon? 

0 1 2 3 10 

4 Iemand bedreigd om die persoon bang te maken of iets 

te laten doen? Bijvoorbeeld op het schoolplein of via 

internet. 

0 1 2 3 10 

5 Iemand tegen zijn of haar zin seksueel aangeraakt of 

seksuele dingen laten doen? 

0 1 2 3 10 

6 Iemand met een wapen verwond? Bijvoorbeeld met een 

stuk hout, een schaar, een mes of iets anders. 

0 1 2 3 10 

7 Iemand geslagen en/of geschopt zonder dat die persoon 

volgens jou gewond is geraakt? 

0 1 2 3 10 

8 Iemand geslagen en/of geschopt waardoor die persoon 

gewond is geraakt? 

0 1 2 3 10 
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Bijlage C. RPQ 

RPQ 

Er zijn momenten dat je je boos kan voelen, of dingen hebt gedaan die je niet had moeten doen.  

Hieronder vind je een lijst met uitspraken die je kunt meemaken wanneer je boos bent. Kijk bij elke uitspraak of de 

uitspraak op jou van toepassing was en hoe vaak deze uitspraak is voorgekomen. 

Wanneer de uitspraak niet is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 0 “nooit”.  

Wanneer de uitspraak soms is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 1 “soms”. 

Wanneer de uitspraak vaak is voorgekomen, zet dan een cirkel om het cijfer 2 “vaak”. 

Besteed niet te veel tijd om over deze vragen na te denken, antwoord met het eerste gevoel.  

 

Het is de bedoeling dat je per vraag een antwoord omcirkelt. Hoe vaak heb/ben je: 

  Nooit Soms Vaak 

1 Naar anderen geschreeuwd wanneer je die irritant vond 0 1 2 

2 Gevochten met anderen om te laten zien dat boven hen stond 0 1 2 

3 Boos gereageerd wanneer dit uitgelokt was door anderen 0 1 2 

4 Dingen weggepakt van andere mensen 0 1 2 

5 Boos geworden wanneer je gefrustreerd was 0 1 2 

6 Iets gesloopt voor de lol 0 1 2 

7 Driftbuien gehad 0 1 2 

8 Dingen gesloopt omdat je boos was 0 1 2 

9 Een groepsgevecht gehad om cool te zijn 0 1 2 

10 Anderen pijn gedaan om een spel te winnen 0 1 2 

11 Boos geworden omdat je je zin niet kreeg 0 1 2 

12 Fysieke kracht gebruikt om je anderen te laten doen wat jij 

wilde 

0 1 2 

13 Boos geworden wanneer ik een spel verloor 0 1 2 

14 Boos geworden wanneer anderen je bedreigden 0 1 2 

15 Kracht gebruikt om geld of spullen van anderen te krijgen 0 1 2 

16 Je beter gevoeld wanneer je naar anderen hebt geschreeuwd 

of anderen hebt geslagen 

0 1 2 

17 Iemand anders bedreigd en gepest 0 1 2 

18 Aanstootgevende telefoontjes gepleegd voor de lol 0 1 2 

19 Anderen geslagen om jezelf te verdedigen 0 1 2 

20 Anderen aangestuurd om samen te vechten tegen een ander 0 1 2 

21 Een wapen meegenomen om te gebruiken in geen ruzie 0 1 2 

22 Boos geworden of anderen geslagen wanneer je geplaagd 

bent 

0 1 2 
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23 Naar anderen geschreeuwd zodat zij dingen voor je zouden 

doen 

0 1 2 
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Bijlage D. Engelse vragenlijsten 

Background information: 

 

Age:…………………………………………………….. 

 

Estimated time you have been living in the Netherlands:…………………………….. 

 

 

ZDG 

 

Below are a few examples of behavior with which you might transgess some rules. Please indicate 

which situation applies to you.  

 

When the statement has never happened, mark the digit 0 “No” with a circle.  

When the statement happened 1 time, mark the digit 1 “1 time” with a circle. 

When the statement happened 2 times, mark the digit 2 “2 times” with a circle.  

When the statement happened 3 to 10 times, mark the digit 3 “3 to 10 times” with a circle. 

When the statement happened more than 10 times, mark the digit 10 “more than 10 times”. 

You are meant to circle each statement one time. 

Have/are you ever: 

  N0 1 time 2 times 3 to 

10 

time

s 

More 

than 10 

times 

1 Run away from home (for example: when you were 

angry or were in a fight)? 

0 1 2 3 10 

2 Been in contact with police or justice? 0 1 2 3 10 

3 Stolen something from someone with the use of 

violence, or threatening with violence? For example: a 

bag, wallet or mobile phone? 

0 1 2 3 10 

4 Threatened someone to scare them or make them do 

something? For example: at school or on the internet? 

0 1 2 3 10 

5 Touched somebody sexually against their will or made 

them do sexual things? 

0 1 2 3 10 
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6 Wounded somebody with a weapon? For example: a 

piece of wood, scissors, a knife or something else? 

0 1 2 3 10 

7 Hit or kicked somebody without wounding them? 0 1 2 3 10 

8 Hit or kicked somebody with wounding them? 0 1 2 3 10 

 

Impact of event scale - IES 

 

On _______ you experienced ________________ 

       (date)            (life event) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

Was this a once only or a prolonged event? Put a circle around the right answer: Once only – 

Prolonged 

 

Below is a list of comments made by people after stressful life events.  please check each item 

indicating how frequently these comments were true for you during the past 7 days or other agreed 

time period.  If they did not occur during that time, please mark the "not at all" column 

  Not at all Rarely Sometime

s 

Often 

1 I thought about it when I didn't mean to. 0 1 3 5 

2 I avoided letting myself get upset when I 

thought about it or was reminded of it. 

0 1 3 5 

3 I tried to remove it from memory. 0 1 3 5 

4 I had trouble falling asleep or staying asleep, 

because of pictures or thoughts about it that 

came into my mind. 

0 1 3 5 

5 I had waves of strong feelings about it 0 1 3 5 

6 I had dreams about it 0 1 3          5 

7 I stayed away from reminders of it 0 1 3 5 

8 I felt as if it hadn't happened or it wasn't real 0 1 3 5 
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9 I tried not to talk about it 0 1 3 5 

10 pictures about it popped into my mind 0 1 3 5 

11 other things kept making me think about it 0 1 3 5 

12 I was aware that I still had a lot of feelings 

about it, but I didn't deal with them 

0 1 3 5 

13 I tried not to think about it 0 1 3 5 

14 any reminder brought back feelings about it 0 1 3 5 

15 my feelings about it were kind of numb 0 1 3 5 

 

RPQ 

There are times when most of us feel angry, or have done things we should not have done. Rate each 

of the items below by putting a circle around 0 (never), 1 (sometimes), or 2 (often). Do not spend a 

lot of time thinking about the items — just give your first response. Make sure you answer all the 

items (see below). 

How often have you: 

 

  Never Sometimes Often 

1 Yelled at others when they have annoyed you 0 1 2 

2 Had fights with others to show who was on top 0 1 2 

3 Reacted angrily when provoked by others 0 1 2 

4 Taken things from others 0 1 2 

5 Gotten angry when frustrated 0 1 2 

6 Vandalized something for fun 0 1 2 

7 Had temper tantrums 0 1 2 

8 Damaged things because you felt mad 0 1 2 

9 Had a gang fight to be cool 0 1 2 

10 Hurt others to win a game 0 1 2 

11 Become angry or mad when you don’t get your way 0 1 2 

12 Used physical force to get others to do what you want 0 1 2 

13 Gotten angry or mad when you lost a game 0 1 2 



PTSS, AGRESSIE EN GEWELDSDELINQUENTIE BIJ VLUCHTELINGEN UIT SYRIË 

38 
 

14 Gotten angry when others threatened you 0 1 2 

15 Used force to obtain money or things from others 0 1 2 

16 Felt better after hitting or yelling at someone 0 1 2 

17 Threatened and bullied someone 0 1 2 

18 Made obscene phone calls for fun 0 1 2 

19 Hit others to defend yourself 0 1 2 

20 Gotten others to gang up on someone else 0 1 2 

21 Carried a weapon to use in a fight 0 1 2 

22 Gotten angry or mad or hit others when teased 0 1 2 

23 Yelled at others so they would do things for you 0 1 2 
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Bijlage E. Arabische vragenlijsten 

 :معلومات عامة

 

 ..…………………………………………………… العمر:

 

 ..……………………………كم من الوقت مضى لك وانت مقيم في هولندا : 

 

 

ZDG 

 سلوك لتجاوز وانتهاك بعض القوانين. الرجاء ملئ الحالة اللتي تنطبق للحالة الشخصية الخاصة بك في االسفل يوجد بضع االمثلة حول 

 .0في حال الحالة لم تحدث ابدا, ضع دائرة )إشارة( حول الرقم 

 .1قد حذثت مرة واحدة فقط, ضع دائرة )إشارة( حول الرقم في حال الحالة 

 .2ضع دائرة )إشارة( حول الرقم في حال الحالة قد حدثت مرتين , 

 .3في حال الحالة قد حدثت بين ثالث مرات و عشر مرات , ضع دائرة )إشارة( حول الرقم 

 .10لرقم ضع دائرة )إشارة( حول افي حال الحالة قد حدثت اكثر من عشرة مرات , 

 من المفترض ان تضع دائرة حول كل حالة مرة واحدة فقط 

 لك ان :  مضى /هل سبق 

 

    مرات 10كثر من ا مرات 10مرات الى  3بين  مرتين  مرة واحدة

الهرب من بلدك )مثال : عندما كنت بحالة صعبة او بحالة  10 3 2 1

 قتال(؟

 1 

 2  الشرطة او العدالة ؟سبق لك ان تواصلت مع  10 3 2 1

 سرقة شيء ما من احد باستخدام العنف او التهديد و العنف؟  10 3 2 1

 مثال : حقيبة, محفظة او موبايل ؟ 

 3 

 تهديد أحد ما للتخويف او اجبار على القيام بشيء معين ؟ 10 3 2 1

 مثال : في المدرسة او على االنترنت ؟

 4 

طريق االتصال الجنسي ضد إرادتهم أو  لمست شخص ما عن 10 3 2 1

 جعلها تفعل أشياء الجنسية؟

 5 

سالح؟ على سبيل المثال: قطعة من ما بشخص ت أصيب 10 3 2 1

 الخشب، مقص، سكين أو أي شيء آخر؟

 6 

 7  ؟تهمصابإضرب أو ركل شخص ما دون  10 3 2 1

 8  صابة ؟إضرب أو ركل شخص ما مع  10 3 2 1
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 - IES - حجم الحدثتأثير 
 

 ________________ خبرتك  ________________ على

 )الحدث(            )التاريخ(      

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 لفترات طويلة -واحدة أو حدثا لفترة طويلة؟ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: مرة واحدة فقط كان هذا فقط مرة 

 

فيما يلي قائمة من التعليقات التي أدلى بها الناس بعد األحداث المجهدة في الحياة. يرجى التحقق من كل بند يشير إلى عدد 

الماضية أو غيرها من الفترة الزمنية المتفق عليها. إذا لم تحدث أيام  7المرات كانت هذه التعليقات صحيحة بالنسبة لك خالل 

 خالل تلك الفترة، يرجى وضع عالمة على عمود "ال على االطالق"

على 

 االطالق

   غالبا أحيانا نادرا

  فكرت في ذلك عندما لم أكن أقصد. 5 3 1 0

 أنزعج ان تجنبت السماح لنفسي  5 3 1 0

 ذلك.بفكر بها أو تم تذكيري ا عندما كنت

 

  حاولت إزالتها من الذاكرة. 5 3 1 0

 كان لدي صعوبة في النوم أو البقاء نائما، 5 3 1 0

 .في ذهني تتراود بسبب الصور أو المخاوف

 

  كان لدي موجات من مشاعر قوية حيال ذلك 5 3 1 0

  كان لدي حلم بشأن ذلك        5      3 1 0

  عنهبقيت بعيدا عن التذكير  5 3 1 0

  شعرت كما لو أنه لم يحدث أو أنه لم يكن حقيقيا 5 3 1 0

  نتحدث عن ذلكاحاولت أن ال  5 3 1 0

  صور عنها خطرت في بالك  5 3 1 0

  أشياء اخرى جلعتني استمر بالتفكير عنها  5 3 1 0

 الكثير من المشاعركنت على بينة بأنني ما زال لدي  5 3 1 0

 اتطرأ لهم بشأن ذلك، لكني لم 

 

  حاولت أال أفكر في ذلك 5 3 1 0

  اي شيء يذكرني بذالك يجلب معه مشاعر عن كل شي حذث 5 3 1 0

  او البرود فقد االحساس كانت مشاعري بشأن ذلك نوع من الخدر 5 3 1 0
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RPQ 

هناك أوقات عندما معظمنا يشعر بالغضب، أو قد فعلت األشياء التي ال ينبغي القيام به. معدل كل من البنود التالية من خالل 

 -)غالبا(. ال تنفق الكثير من الوقت في التفكير حول العناصر  2(، )في بعض األحيان(، أو 1)أبدا( ) 0وضع دائرة حول 

 الخاص بك. تأكد من اإلجابة على جميع وحدات )أنظر أدناه(. االجابة السريعةمجرد إعطاء 

 كم غالبا ما يكون لك:

Never Sometimes Often    

 1  ونكزعجياآلخرين عندما وجه  صرخ في 2 1 0

 2  القمة الذي كان على من مع اآلخرين إلظهار  شجار 2 1 0

 3  من قبل اآلخرين ازستفزالرد بغضب عند ا 2 1 0

 4  أشياء مأخوذة من اآلخرين 2 1 0

 5  شعر باإلحباطتغضبت عند  2 1 0

 6  تخريب شيء للمتعة 2 1 0

 7  الغضب من نوبات كلدي 2 1 0

 8  بغضبتلف األشياء ألنك شعرت  2 1 0

 9  شجار مع عصابة من اجل المرح او التسلية 2 1 0

 10  تؤذي اآلخرين للفوز لعبة 2 1 0

 11  اللذي تبحث عنه ال تحصل على طريقك ماعند هائج تصبحتغضب أو  2 1 0

 12  اآلخرين مع القوة البدنية للحصول على ما تريد تستعمل  2 1 0

 13  لعبة الخسارة فيعند  تصبح هائجغضبت أو  2 1 0

 14  ونكهددي غضبت عندما اآلخرين 2 1 0

 15  اآلخرينالقوة للحصول على المال أو األشياء من تستخدم  2 1 0

 16  ما  شخصوجه شعرت بتحسن بعد ضرب أو الصراخ في  2 1 0

 17  ما تهديد وتخويف شخص 2 1 0

 18  جعل المكالمات الهاتفية فاحشة من أجل المتعة 2 1 0

 19  ضرب اآلخرين للدفاع عن نفسك 2 1 0

 20  اآلخرين لعصابة على شخص آخرتجميع  2 1 0

 21  شجارحمل سالح الستخدامها في  2 1 0

 22  ت او اثرت ضايقاذا نضرب اآلخرين تأو  تصبح هائجغضبت أو  2 1 0

 23  تريدها  أشياء لك وفعلياآلخرين حتى  وجه صرخ في 2 1 0
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Bijlage F. Tabel 2 

Tabel 2 

Lijst van traumatische ervaringen en bijbehorende scores op de IES. 

Groepen Traumatische gebeurtenis n 

Syrische 

vluchtelingen 

A friend of mine had a heart attack and died 1 

Being in the forest at night waiting for the rubber boat  1 

Als vrijwilliger van het Rode Kruis heb ik veel gewonden gezien na een aanval, 

en ik ben gemarteld in de gevangenis in Syrië 
1 

 Threat by the revolution arms 1 

 I was afraid of dying when I took the boat to the EU 1 

 Ik vind het lastig dat ik hier alleen ben, geen familie en mijn oude vrienden. 1 

 Mijn broertje is overleden in 2012 en was in het leger 1 

 Geen 22 

Nederlandse 

mannen 

Ongeluk met medische problemen tot gevolg 3 

Ruzie met een/twee ouders 2 

Transitie van geslacht 1 

 Vader weggegaan naar Afrika 1 

 Olympische Spelen plotseling niet kunnen deelnemen 1 

 Buitengesloten of gepest hebben 1 

 Scheiden van ouders 3 

 
Vader overleden door kanker, buurjongen geliquideerd, collega/vriend 

      onschuldig geliquideerd 
1 

 Het overlijden van mijn nichtje in mijn armen 1 
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 Hersenvliesontsteking 1 

 Het overlijden van een/twee ouders, vriend of collega 5 

 Einde relatie 1 

 Buitengesloten of gepest worden 1 

 Bedreiging met een wapen 3 

 Contact met een familielid hersteld op latere leeftijd 2 

 
De aanslag op World Trade Center op 11 September 2001, ik was een week 

daarvoor nog in dat gebouw. 
1 

 Vader bleek alcoholist naar aanleiding van een scheiding 1 

 Beroving (incl. poging), Overvallen 3 

 Arrestatie 1 

 Auto-ongeluk 1 

 Geen 7 


