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ROUW VRAGENLIJST (RVL)
De onderstaande stellingen geven reacties weer die kunnen komen na het overlijden van een
dierbaar persoon. Wilt u bij elk van de stellingen aangeven in welke mate u van deze reacties last
hebt gehad in de laatste maand, met vandaag erbij?
Nooit
0

Stelling

Zelden
1

Soms
2

Vaak
3

Altijd
4

1. Dat hij/zij overleden is, voel ik als een persoonlijke
ramp of verwoestende ervaring
2. Ik denk zoveel aan hem/haar dat het moeilijk voor
me is de dingen te doen die ik normaal doe
3. Herinneringen aan hem/haar maken me van streek
4. Ik kan zijn/haar dood niet aanvaarden
5. Ik voel een sterk verlangen naar hem/haar
6. Ik voel me naar plaatsen en dingen toegetrokken die
verband houden met hem/haar
7. Ik kan er niets aan doen, maar ik ben boos over
zijn/haar dood
8. Ik kan nauwelijks geloven dat hij/zij dood is
9. Ik voel mij verbijsterd of verdoofd over zijn/haar
dood
10.Sinds hij/zij is overleden, vind ik het moeilijk om
mensen te vertrouwen
11.Sinds hij/zij is overleden, heb ik het gevoel dat ik niet
meer om anderen kan geven of voel ik afstand tot de
mensen om wie ik geeft
12.Ik heb pijn op dezelfde plaatsen in mijn lichaam, of ik
heb dezelfde (ziekte) symptomen als de overledene had
13.Ik doe alles om maar niet aan hem/haar herinnerd te
worden
14.Ik vind het leven leeg en zonder betekenis zonder
hem/haar
15.Ik hoor zijn/haar stem tegen mij praten
16.Ik zie hem/haar voor mij staan
17.Ik voel mij alsof ik verdoofd ben sinds hij/zij
overleden is
18.Ik vind het niet eerlijk dat ik nog leef, terwijl hij/zij
dood is
19.Ik voel mij bitter gestemd over zijn/haar dood
20.Ik ben jaloers op andere mensen die niet een
dierbare hebben verloren
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21.Ik heb het gevoel dat de toekomst geen betekenis of
doel heeft zonder hem/haar
22.Ik voel me eenzaam sinds hij/zij is overleden
23.Ik heb het gevoel dat mijn leven alleen maar met
hem/haar zinvol kan zijn
24.Ik heb het gevoel dat een deel van mij samen met
hem/haar is gestorven
25.Ik heb het gevoel dat door zijn/haar overlijden, mijn
beeld van de wereld is stuk geslagen
26.Ik ben het gevoel van veiligheid, vertrouwen of
controle kwijt
27.Ik voel me gespannen, prikkelbaar of schrikachtig
sinds zijn/haar overlijden
28.Mijn functioneren op het werk, in sociaal opzicht of
op andere belangrijke levensgebieden, is ten gevolge
van zijn/haar overlijden ernstig verzwakt
29a.Ik slaap slecht
29b.Indien de slaap vaak of altijd slecht is: is dit
ontstaan na zijn/haar overlijden?

O ja
O neen

Leeftijd:…………….jaar
Geslacht: man / vrouw
Aantal maanden sinds overlijden:……………..maanden
Overleden persoon is:
O
partner
O
zoon
O
dochter
O
vader
O
moeder

O
O
O
O
O

broer
zus
vriend
vriendin
anders, nl………….

Bedankt voor het invullen!
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