
Compassion Fatigue*   Self test for Psychotherapists 
*secondaire traumatische stress stoornis 

 

Naam: 

Datum:  

Man/vrouw: 

Jaren ervaring:  

Overweeg bij elk item de onderstaande kenmerken van uzelf en uw huidige situatie. Vul het passende cijfer in vooraan elk 

item. 

 

1 = Zelden/Nooit 

2 = Soms 

3 = Ik ben niet zeker/nogal 

4 = Vaak 

5 = Zeer vaak 

 

Beantwoord alle items, ook als het niet toepasbaar lijkt. Lees daarna de instructies aan het eind om uw score vast te stellen. 

 

Items met betrekking tot uzelf: 

 

1. ….. Ik dwing mezelf om bepaalde gedachten of gevoelens die me doen denken aan angstige ervaringen te vermijden. 

2. ….. Ik merk dat ik bepaalde activiteiten of situaties vermijd omdat ze me doen denken aan angstige ervaringen. 

3. ….. Ik heb gaten in mijn herinnering wat betreft angstige gebeurtenissen. 

4. ….. Ik voel me vervreemd van anderen. 

5. ….. Ik heb moeite met in- of doorslapen. 

6. ….. Ik heb uitbarstingen van woede of irritatie bij kleine aanleidingen. 

7. ….. Ik voel me schrikachtig. 

8. ….. Terwijl ik werkte met een cliënt/slachtoffer dacht ik aan geweld tegen de dader. 

9. ….. Ik ben een gevoelig persoon. 

10. ….Ik heb flashbacks gehad gerelateerd aan cliënten. 

11. ….Ik heb zelf ervaring met traumatische gebeurtenissen als volwassene. 

12. ….Ik heb zelf ervaring met traumatische gebeurtenissen als kind. 

13. ….Ik denk wel eens dat ik het  nodig heb om een traumatische ervaring uit mijn leven te verwerken. 

14. ….Ik denk wel eens dat ik meer goede vrienden nodig heb. 

15. ….Ik denk wel eens dat er niemand is om over zeer stressvolle ervaringen te praten. 

16. ….Ik denk dat ik harder werk dan goed voor me is. 

17. ….Ik ben bang van de dingen die een cliënt tegen me gezegd of gedaan heeft. 

18. ….Ik ervaar nare dromen die lijken op die van een cliënt. 

19. ….Ik heb last van intrusieve gedachten over sessies met extreem moeilijke patiënten. 

20. ….Terwijl ik aan het werk ben met een cliënt moet ik soms spontaan, zonder dat ik het wil, denken aan een                    

angstaanjagende gebeurtenis. 



21. ….Ik tob over meer dan één cliënt. 

22. ….Ik slaap slecht door de traumatische ervaringen van mijn cliënten. 

23. ….Ik denk wel eens dat ik misschien “geïnfecteerd” ben met de traumatische stress van mijn cliënten. 

24. ….Ik moet mezelf eraan herinneren dat ik me minder zorgen moet maken over het welzijn van mijn cliënten. 

25. ….Ik heb me wel eens gevangen gevoeld in mijn werk als therapeut. 

26. ….Ik heb wel eens het gevoel van hopeloosheid bij het werken met cliënten. 

27. ….Ik heb wel eens het gevoel dat ik sommige dingen niet goed meer aan kan door het werken met cliënten. 

28. ….Ik heb wel eens gewenst dat ik het werken met cliënten kon vermijden. 

29. ….Ik heb me wel eens in gevaar gevoeld in het werk met cliënten. 

30. ….Ik heb wel eens het gevoel gehad dat cliënten me persoonlijk niet mochten. 

 

Items met betrekking tot het psychotherapeut zijn en uw werkomgeving: 

 

31. ….Ik heb me wel eens zwak, moe, opgebrand gevoeld door mijn werk als therapeut. 

32. ….Ik heb me wel eens depressief gevoeld door mijn werk als therapeut. 

33. ….Ik kan mijn werk en privéleven niet gescheiden houden. 

34. ….Ik voel weinig medeleven met de meeste van mijn collega’s. 

35. ….Ik heb het gevoel dat ik meer werk voor het geld dan voor persoonlijke voldoening. 

36. ….Ik vind het moeilijk om mijn persoonlijk leven van mijn werk gescheiden te houden. 

37. ….Ik heb een gevoel van waardeloosheid/desillusie/rancune over mijn werk. 

38. ….Ik denk wel eens dat ik een mislukking ben als therapeut. 

39. ….Ik denk wel eens dat ik niet slaag in het bereiken van mijn levensdoelen. 

40. ….In mijn werk moet ik teveel bezig zijn met bureaucratische, onbelangrijke zaken. 

Scoring instructies:  

a. Check of u alle items heeft ingevuld. 

b. Omcirkel de volgende 23 items: 1-8, 10-13, 17-26 en 29. 

c. Tel de cijfers op die u voor deze items heeft ingevuld. 

d. Noteer uw risico voor Compassion Fatigue (Sec.Traum.Stress Stoornis): 

 26 of minder = extreem laag risico 

 27 - 30 = laag risico 

 31 – 35 = matig risico 

 36 - 40 = hoog risico 

 41 of meer = extreem hoog risico 

Vervolgens: 

e. Tel de cijfers op voor de items die u niet omcirkeld heeft. 

f. Noteer uw risico voor Burn-out: 

 17 - 36 of minder = laag risico 

 37 – 50 = matig risico 

51 – 75 = hoog risico 

76 – 85 = extreem hoog risico. 

 

(Amerikaanse normen) Uit Compassion Fatigue, Charles R. Figley, Brunner Mazel, Psychosocial Stress Series no. 23. 


