
 

 

Afname van het interview moet primair leiden tot het doen van een 
uitspraak over de aanwezigheid van een dissociatieve stoornis.  
In de TADS-I zijn naast vragen over de dissociatieve symptomen ook 
vragen opgenomen over andere trauma-gerelateerde klachten, 
ondermeer slaapproblemen, eetproblemen, angst en 
stemmingsklachten, symptomen van de (complexe) posttraumatische 

stressstoornis (PTSS en CPTSS). Zo krijgt de onderzoeker een breder 
beeld van de klachten waar iemand aan lijdt en kan ook diens 
behandeling daarop afgestemd worden. 
 
Wie kunnen er deelnemen? 
Er zal eerst een vooronderzoek van ongeveer veertig interviews gedaan 
worden. Hieraan kunnen mensen deelnemen die al eerder een diagnose 
van een dissociatieve of  complexe  posttraumatische stressstoornis 
hebben gekregen. Ook mensen bij wie het voorkomen van een 
dergelijke diagnose (nog) onduidelijk is, die hier vragen over hebben, of 
een second opinion zouden willen krijgen, komen hiervoor in 

aanmerking. Behandelaren kunnen ook cliënten verwijzen. 
 

De TADS-I is ontwikkeld door Suzette Boon en Helga Matthess en 

heeft als voornaamste doel om de ernst en kwaliteit van 

dissociatieve symptomen en andere traumagerelateerde 

symptomen in kaart te brengen. 
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Over de 
onderzoekers 

Waarom dit onderzoek 
Voordat een nieuw diagnostisch instrument gebruikt kan 
worden, moet een grote groep mensen ondervraagd worden 
en dient er nagegaan worden of met behulp hiervan inderdaad 
betrouwbaar een diagnose kan worden vastgesteld; in dit 
geval van een dissociatieve stoornis 
 
 
 



 

 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 
Voor de pilotstudie wordt aan de deelnemer gevraagd om 
voorafgaand aan het interview enkele vragenlijsten in te vullen. 
Vervolgens zal het onderzoek  plaatsvinden in de praktijk van 

Suzette Boon in Maarssen, soms ook elders. Het kan bijvoorbeeld 
soms prettiger zijn dat de onderzoeker naar de betreffende 
behandelinstelling komt waar een cliënt momenteel onder 
behandeling is. 
 
Het onderzoek  kan tussen twee en half en (maximaal) vier uur 
duren (dat is verschillend in iedere situatie) en kan in overleg op 
één dagdeel plaatsvinden met een pauze of op twee verschillende 
dagdelen. De deelnemer of zijn of haar behandelaar krijgt een 
uitgebreid verslag van het onderzoek. Alle onderzoeken zullen 
mede worden beoordeeld door Suzette Boon die ruim dertig jaar 

ervaring heeft met de diagnostiek van dissociatieve en 
traumagerelateerde stoornissen. 

 

 

Privacy 
Aangezien ieder interview door meerdere onderzoekers zal moeten worden beoordeeld, zal er een 

beeld opname gemaakt worden uitsluitend ten behoeve van het onderzoek. Na afloop van het 
onderzoek zal het beeldmateriaal worden vernietigd. 

 

Aanmelden? 

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij Suzette Boon (boonsuzette@gmail.com). Zij kan desgewenst 
ook een telefonische afspraak met u maken om meer informatie te geven. U krijgt vervolgens een 
kort formulier toegestuurd waarmee u toestemming kunt geven om deel te nemen aan het 
onderzoek en akkoord gaat met de voorwaarden zoals een video opname. Tevens zal u een aantal 
vragen gesteld worden over eerdere behandelingen en mogelijk eerdere diagnoses. Vervolgens 
krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis in te vullen en zal er een afspraak gemaakt 

worden voor het onderzoek. 
Er zijn voor u uiteraard geen kosten verbonden aan dit onderzoek. 
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