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In een oogopslag  

Het huidige artikel biedt een overzicht van de literatuur over het onderzoek naar de 

gevolgen van een jeugdtrauma op voor de levenskwaliteit op volwassen leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Samenvatting 

Velen worden vóór de leeftijd van achttien jaar het slachtoffer van misbruik, mishandeling, 

verwaarlozing of andere traumatische gebeurtenissen. Dit valt onder de noemer “adverse 

childhood experiences” (ACE). Wat de impact hiervan is op de “quality of life” (QoL) op 

volwassen leeftijd, is echter onduidelijk. 

 

Het doel van dit artikel is nagaan wat de gevolgen zijn van ACE op de QoL op volwassen 

leeftijd. 

 

Een literatuurstudie aan de hand van Cochrane, Medline (PubMed), PsycInfo en Web of 

Knowledge met de volgende trefwoorden werd uitgevoerd: (“child* abuse” OR “child* 

maltreatment” OR “adverse childhood experience*” OR “child* traumatic event*” OR 

“childhood sexual abuse”) AND “quality of life”. 

 

Zestien studies voldoen aan de selectiecriteria. Vijftien van deze studies tonen (bij minstens 

één subtype van ACE) een significante afname aan van de QoL op volwassen leeftijd. Na 

een correctie voor mogelijke storende variabelen verdwijnt dit effect bij zes studies. 

 

De bestaande studies wijzen op een vermindering van de QoL op volwassen leeftijd bij 

personen die een ACE doormaakten. 
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Inleiding 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat in westerse landen de prevalentie van seksueel 

kindermisbruik 11% tot 32% bedraagt bij vrouwen en 4% tot 16% bij mannen, terwijl de 

prevalentie van fysiek kindermisbruik gemiddeld rond 29% wordt geschat (1-3). Aangezien 

seksueel en fysiek kindermisbruik niet de enige subtypen zijn van “adverse childhood 

experiences” (ACE) (zie verderop de omschrijving van deze term), zal de totale prevalentie 

ervan allicht hoger zijn.  

 

Het is al geruime tijd duidelijk dat er een verband bestaat tussen het doormaken van 

traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en het ontwikkelen van psychologische en 

somatische klachten en symptomen op volwassen leeftijd (4-6). Het effect van een 

jeugdtrauma als een risicofactor voor depressie, angststoornissen en verslaving werd reeds 

uitvoerig bestudeerd en gerapporteerd (1). 

 

Minder goed onderzocht is echter de vraag of het doormaken van dergelijke traumatische 

gebeurtenissen ook een invloed heeft op de levenskwaliteit (“quality of life” - QoL) op 

volwassen leeftijd. QoL omvat een combinatie van mentale gezondheid, fysieke 

gezondheid en sociaal functioneren, waarbij de mentale gezondheid zwaarder doorweegt 

dan de andere componenten (7). QoL geeft aldus een ruimer beeld van de gevolgen van een 

jeugdtrauma bij volwassenen dan het mentaleal of het fysieke welzijn afzonderlijk.  
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Recent onderzoek in de algemene bevolking heeft aangetoond dat een lagere algemene 

QoL kan leiden tot onder meer een verlaagde goede outcome uitkomst bij chirurgische 

ingrepen en een verhoogde incidentie van morbiditeit en mortaliteit (8-11). De doelstelling 

van de huidige literatuurstudie is dan ook een overzicht te geven van de literatuur waarin 

het verband tussen een jeugdtrauma en de QoL op volwassen leeftijd onderzocht werd.  

 

 

Methode 

De informatie in deze studie werd verkregen aan de hand van een literatuurstudie in de 

databanken gegevensbanken Cochrane, Medline (PubMed), PsycInfo en Web of Knowledge 

aan de hand van de volgende zoekfunctie: (“child* abuse” OR “child* maltreatment” OR 

“adverse childhood experience*” OR “child* traumatic event*” OR “childhood sexual 

abuse”) AND “quality of life”. 

 

Gezien het beperkte aantal studies en het recente karakter van dit onderwerp werd ervoor 

gekozen om geen restricties beperkingen te hanteren betreffende het publicatiejaar. Aan de 

hand van de hierboven vermelde zoekfunctie werden 271 referenties bekomen.  

 

Bij het doornemen van de abstracts werden vervolgens de volgende selectiecriteria 

gehanteerd: 

 

Inclusiecriteria: 

1. Traumatische gebeurtenis plaatsgevonden tijdens de kindertijd.  

2. Gevolgen op voor de QoL gemeten bij volwassenen (na de leeftijd van achttien 
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jaar).  

 

Exclusiecriteria: 

1. Andere talen dan het Engels, het Nederlands en het Frans. 

2. Dissertaties. 

3. Zich beperkend tot een specifieke casestudy. 

4. Zich richtend op zeer specifieke ziektebeelden als mogelijke gevolgen (bv. het 

effect van seksueel misbruik op kinderleeftijd op interstitiële cystitis bij 

volwassenen). 

5. De gemeten outcome uitkomst is anders dan de QoL of dan een aan QoL 

gelijkgestelde term. 

 

Het geheel van de trauma’sta die vóór de leeftijd van achttien jaar kunnen voorkomen, 

wordt in deze studie aangeduid met ACE aangezien dit de lading dekt. Concreet 

beschouwen wewordt misbruik of verwaarlozing op kinderleeftijd (vóór de leeftijd van 

achttien jaar) van seksuele, emotionele (psychische) of fysieke aard beschouwd als 

hieronder vallend. Enkele andere van de in referentie 12 naar voren geschoven vormen van 

ACE, zoals bijvoorbeeld de zelfmoord(poging) van een ouder, middelenmisbruik binnen 

het gezin of partnergeweld bij de ouders, worden ook geïncludeerd (hoewel de effecten 

ervan minder goed bestudeerd werden in de literatuur) (12). 
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Conform de internationale trend wordt in dit onderzoek wordt de definitie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehanteerd. De WHO definieert QoL als 

volgt:“individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and 

value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad-ranging concept affected in a complex way by the person’s physical 

health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs 

and their relationship to salient features of their environment” 

(http://www.who.int/mental_health/media/en/68.pdf).  

 

 

Resultaten 

De zoekstrategie leverde uiteindelijk zestien artikels op. Tevens onderzochten wewerden de 

literatuurlijsten van de betreffende artikels onderzocht. Dit leverde echter geen aanvullende 

bruikbare referenties op. 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van deze literatuurstudie, gerangschikt naar de grootte van de 

respondentengroep. De betreffende studies zijn uiteenlopend qua onderzoeksopzet: (zowel 

prospectieve cohortstudies als retrospectieve studies) en aantal deelnemers (van 

kleinschalige studies met 52 personen tot studies met bijna 22.000 personen).  
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Er werden verschillende instrumenten gebruikt om de QoL te meten. Verschillende versies 

van de “Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey” (SF-12, SF-36) werden het 

meest frequent gerapporteerd. Er is een grote variatie wat betreft de gebruikte definitie van 

ACE, zowel wat betreft de leeftijdsgrenzen als wat betreft de geïncludeerde typen van 

ACE.  

 

Alle studies tonen (bij ten minste één subtype van ACE) een significante afname aan van 

de QoL, behalve Lev-Wiesel, die geen conclusie besluit trekt met betrekking tot de invloed 

van ACE op de QoL (13). 

 

 

Bespreking 

De bestaande studies wijzen globaal op een vermindering van de QoL op volwassen leeftijd 

bij personen die een ACE doormaakten. Dit specifieke verband, evenals de gehanteerde 

terminologie, de meetinstrumenten en de onderzochte populaties groepen in de 

verscheidene studies vergen echter een aanvullende bespreking.  

 

Gehanteerde terminologie (QoL en ACE) 

Over de precieze inhoud van de term “QoL” bestaat er geen eenduidigheid. Zo is deze term 

in Draper et al. uitsluitend terug te vinden in de titel, terwijl hij verder niet gebruikt wordt 

(14). In dit artikel worden uitsluitend de mentale en de fysieke gezondheid benoemd, 

terwijl deze elk apart gemeten worden en waarvan men hier impliciet lijkt aan te nemen dat 

de som van beiden de QoL vormt (of dat ze elk een subtype ervan vormen). Op 

vergelijkbare wijze wordt er door Afifi et al. gebruikgemaakt van dezelfde twee 
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componenten, alleen wordt er in deze studie ook expliciet een link gelegd met de QoL (15). 

In Cloitre et al. en Edwards et al. daarentegen wordt uitsluitend de “perceived health” 

(gepercipieerde gezondheid) gemeten, waarbij weliswaar vermeld wordt dat dit een 

betrouwbare indicator is voor de QoL (16, 17). In de overige artikels worden meer de 

klassieke definities van QoL gehanteerd. Onder meer het sociale aspect van de QoL blijkt 

minder bestudeerd te zijn geweest en dus worden er hierover geen uitspraken gedaan.  

Wat betreft de afbakening van de term “ACE” zijn er heel wat verschillen qua 

geïncludeerde subtypen. Vaak worden er vijf subtypen afgebakend, meer bepaald fysieke 

verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, fysiek misbruik, emotioneel misbruik en 

seksueel misbruik. In andere gevallen worden verschillende mogelijke combinaties van 

deze subtypen onderzocht. De algemene tendens is echter om misbruik en verwaarlozing 

samen te nemen en gebruik te maken van drie grote categorieën, namelijk emotioneel 

(verbaal kwetsen, beledigen of negeren), fysiek (fysiek geweld gebruiken, onvoldoende 

zorg verschaffen) en seksueel (handelingen van seksuele aard, zowel met als zonder fysiek 

contact en al dan niet onder dwang, met kinderen) misbruik. 

 

De maximumleeftijd ten tijde van de traumatische gebeurtenis om geïncludeerd te worden 

in de studie wordt meestal niet expliciet gegeven. Er wordt dan slechts vermeld dat de ACE 

“op kinderleeftijd” heeft plaatsgevonden. Wanneer er wel een duidelijke afbakening 

gegeven wordt, is deze meestal jonger dan achttien jaar, maar soms ook jonger dan zestien 

jaar of zelfs jonger dan vijftien jaar (14-18). 
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Effect van ACE op de QoL op volwassen leeftijd 

Alle studies geven initieel aan dat er een significant negatief verband bestaat tussen beide. 

Onder deze studies zijn er een aantal die de resultaten wat genuanceerder stellen. Zo is er 

volgens Dickinson et al. en Nickel et al. enkel een significant verband tussen seksueel 

misbruik en een gedaalde QoL (19, 20). In Lysaker en Larocco wordt enkel de relatie 

tussen seksueel misbruik en de QoL onderzocht (21). In Evren et al. vertoont seksueel 

misbruik enkel een significante correlatie met de fysieke component van de QoL, maar niet 

met de mentale component (22). De overige vormen van misbruik zijn in deze studie wel 

significant bevonden voor beide componenten van de QoL. In Corso et al. wordt er zelfs 

een verschil gevonden in effect naargelang van de leeftijd van de studiepersoon (23). 

 

Andere studies vinden evenwel een significant verband. Dit verband verdwijnt echter na de 

toepassing van een regressiemodel. Zo zijn er namelijk mogelijke covariaten, zoals een 

posttraumatische stressstoornis of het geslacht, die het verband significant beïnvloeden (16, 

17). Voor een overzicht van de verschillende covariaten per studie wordt er verwezen naar 

tabel 1. 

 

Slechts twee studies behouden na de toepassing van een regressiemodel een significant 

negatief verband, namelijk Afififi et al. (waarin er gecontroleerd wordt voor 

sociodemografische factoren, psychiatrische comorbiditeit en fysieke gezondheid) en 

Troeman et al. (waarin er enkel gecontroleerd wordt voor de HIV hiv-status) (15, 24). In 

Afifi et al. wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen de mentale QoL (waarbij 

verwaarlozing, fysiek misbruik en psychisch misbruik significant blijven en seksueel 

misbruik niet) en de fysieke QoL (waarbij enkel fysiek en psychisch misbruik significant 
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blijven) (15). 

 

Gehanteerde meetinstrumenten 

Ondanks het feit dat de QoL een inherent subjectief gegeven is, bestaan er toch 

verschillende gevalideerde instrumenten om deze te meten. Zo beveelt de WHO het 

gebruik van hun eigen WHO-QOL BREF aan. Dit is een 26 items omvattende subjectieve 

evaluatie van de fysieke gezondheid, de psychologische status, de mate van 

onafhankelijkheid, de sociale relaties, de persoonlijke overtuigingen en de omgeving. Er 

bestaan echter nog veel andere, gevalideerde meetinstrumenten voor de QoL. 

 

In tabel 1 worden uitsluitende de instrumenten vermeld die (direct of indirect) de QoL 

meten of ACE bevragen. Mogelijke andere gemeten parameters in deze onderzoeken 

worden niet verder besproken.  

 

Voor het registreren van het voorkomen en de aard van de ACE is de “childhood trauma 

questionnaire” (CTQ) het enige meetinstrument dat in meerdere studies gebruikt werd (22-

27).  

 

Wat betreft de meting van de QoL is de voorkeur voor het gebruik van de SF-36 of een 

variant hiervan (SF-12 of SF-6D) opvallend. De keuze voor dit meetinstrument wordt 

zelden uitgebreid besproken. Zo wordt er in Draper et al. louter gezegd dat ze het als een 

“valide en betrouwbaar meetinstrument” beschouwen en in Edwards et al. zelfs enkel dat 

het “vaak gebruikt” is, zonder dat er in een van beide gevallen eigenlijk een verklaring 

gegeven wordt voor de keuze van dit meetinstrument (14, 17). In Afifi et al. wordt wel 
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uitgelegd dat de keuze voor SF-36 te verklaren valt doordat het een empirisch gevalideerd 

meetinstrument is dat op een betrouwbare wijze gebruikt zou kunnen worden voor de 

meting van de QoL (15). De SF-36 bestaat uit 36 items opgedeeld in acht domeinen, 

namelijk fysiek functioneren, rolbeperkingen door fysieke problemen, rolbeperkingen door 

emotionele problemen, energie/vermoeidheid, emotioneel welzijn, sociaal functioneren en 

algemene gezondheid. De SF-12 is een verkorte versie hiervan. De SF-6D is een variant die 

gebruikt wordt voor het berekenen van de “quality-adjusted life years” (27). 

 

Ten slotte moet nog opgemerkt worden dat er in een aantal van de besproken studies 

geopteerd is voor andere meetinstrumenten die beter van toepassing zijn voor de specifieke 

studiegroeppopulatie (zo wordt er bijvoorbeeld in Persons et al. gebruikgemaakt van een 

meetinstrument dat specifiek ontworpen is voor het meten van de QoL van HIVhiv-

patiënten) (28). 

 

Onderzochte groepenpopulaties 

De selectie van de proefpersonen gebeurde in de verschillende studies in zeer verscheiden 

populatiesgroepen. Zo werden er grootschalige enquêtes afgenomen onder de algemene 

bevolking of in huisarts-/ziekenhuissettings (tabel 1). Andere studies selecteerden hun 

studiegroeppopulatie binnen een psychiatrische setting (20, 21, 27). Aangezien de 

resultaten over alle studies heen echter min of meer consistent zijn, kan er geconcludeerd 

besloten worden dat deze in zekere mate generaliseerbaar zijnveralgemeend kunnen 

worden.  
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De impact van een ACE is mogelijk verschillend bij mannen en vrouwen (13, 17). 

Hierdoor levert een studie met uitsluitend vrouwen mogelijk andere resultaten op dan een 

studie met uitsluitend mannen (16, 19, 22, 24). In de meeste studies echter zijn beide 

geslachten vertegenwoordigd, hetzij echtermaar niet steeds in een gelijke verhouding. 

 

Verder zijn sociodemografische of -culturele elementen mogelijke factoren die ervoor 

kunnen zorgen dat studies niet onderling vergelijkbaar zijn. De meeste studies zijn gebeurd 

in westerse landen. Twee studies zijn uitgevoerd in landen die niet behoren tot het westen, 

namelijk Martsolf in Haïti en Troeman et al. in Zuid-Afrika (24, 25). De leeftijd van de 

ondervraagde personen wordt in de meeste studies bepaald als zijnde ouder dan achttien 

jaar, al is er hier één uitzondering op, namelijk Draper et al., waarin de minimumleeftijd is 

vastgelegd op 60 jaar (14). Over het algemeen is de spreiding van de leeftijden van de 

proefpersonen tamelijk uitgebreid en het gemiddelde ligt meestal rond de middelbare 

leeftijd. 
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Besluit 

Grootschalige onderzoeken die het verband bestuderen tussen het doormaken van een 

“adverse childhood experience” (ACE) en de “quality of life” (QoL) op volwassen leeftijd, 

blijken niet zo talrijk te zijn. Ondanks het feit dat er grote methodologische verschillen zijn 

tussen de verschillende studies, zowel wat betreft de meetinstrumenten als wat betreft de 

studiegroeppopulatie, zijn na een eerste analyse de resultaten wel vergelijkbaar. Alle 

studies geven namelijk aan dat er wel degelijk een significante negatieve correlatie bestaat 

tussen het doormaken van een ACE en de QoL bij volwassenen. Een mogelijk probleem is 

dat niet alle studies gecorrigeerd hebben voor mogelijke covariaten. In de studies waarin 

het wel gebeurd is, verdwijnt in sommige gevallen dit verband. Gezien Aangezien een 

groot deel van de hier bestudeerde literatuur verschillende deelaspecten van een ACE, de 

QoL of de studiegroeppopulatie onderzoekt, is het ook moeilijk om sluitende, 

overkoepelende conclusies besluiten te trekken met betrekking tot deze deelaspecten. 

Verder onderzoek met een voldoende grote representatieve steekproef met een controle 

voor mogelijke covariaten kan hierin meer duidelijkheid brengen.  
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Abstract 

Quality of life after adverse childhood experiences: literature review 

Many are victimized to abuse, maltreatment, neglect or other traumatic experiences before 

the age of eighteen. All these experiences can be grouped together with the term “adverse 

childhood experiences” (ACE). The impact on the quality of life (QoL) of these persons as 

adults, however, remains unclear. 

 

The aim of this article is to determine the consequences of experiencing ACE on the QoL 

as an adult. 

 

A literature search in Cochrane, Medline (PubMed), PsycInfo en Web of Knowledge with 

the following terms was conducted: (“child* abuse” OR “child* maltreatment” OR 

“adverse childhood experience*” OR “child* traumatic event*” OR “childhood sexual 

abuse”) AND “quality of life”. 

 

Sixteen studies corresponding with the selection criteria were found. Of these studies, 

fifteen showed (in at least one subtype of ACE) a significant decrease in the QoL as an 

adult. This effect is no longer present in six studies after correction for possible 

confounders. 

 

The existing studies generally show a significant and negative correlation between ACE 

and the QoL as an adult. 
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TABEL 1 

Overzicht artikels. 

Jaar Eerste 

auteur 

(ref.) 

Locatie PopulatieStudiegroep Type en 

leeftijd ACE 

Meten 

ACE 

Meten 

QoL 

QoL-gerelateerde resultaten 

200

8 

Draper 

(14) 

AUS 21.819 personen (58,7% vrouwen) 

vanaf de leeftijd van 60 jaar, 

gerekruteerd vanuit een 

huisartssetting 

Fysiek en 

seksueel 

misbruik vóór 

de leeftijd van 

15 jaar 

Interview SF-12v2 

(MCS en 

PCS) 

Multivariantmodellen van de 

associaties met kindermisbruik 

tonen aan dat participanten 

deelnemers die ofwel seksueel, 

ofwel fysiek misbruikt waren een 

groter risico vertoonden op een 

slechtere fysieke (OR = 1,35; 95%-

BCI = 1,21-1,50) en mentale (OR = 

1,89; 95%-BCI = 1,63-2,19) 

gezondheid. Participanten 

Deelnemers die zowel seksueel als 

fysiek misbruik doorgemaakt 

hadden tijdens de kindertijd, hadden 

eveneens een hoger risico op een 

slechtere fysieke (OR = 1,60; 95%-

BCI = 1,33-1,92) en mentale (OR = 

2,40; 95%-BCI = 1,97-2,94) 

gezondheid. 

200

4 

Edwards 

(17) 

VS 18.000 deelnemers, zowel mannen 

als vrouwen, van 19 tot 90 jaar. De 

deelnemers bestaan uit 

gezondheidszorgmedewerkers 

(geselecteerd in 1997) 

Seksueel, 

fysiek en 

emotioneel 

misbruik op 

kinderleeftijd 

“Family 

health 

history” 

SF-36 Het doormaken van een of meerdere 

ACE geeft algemeen een significant 

lagere “perceived health”. Dit is 

gemiddeld ook lager bij vrouwen 

dan bij mannen, na regressie met 

controle voor geslacht verdwijnt dit 

verschil echter. 
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200

7 

Afifi 

(15) 

NL 7.076 personen, zowel mannen als 

vrouwen, tussen 18 en 64 jaar, 

geselecteerd aan de hand van een 

algemene nationale enquête 

(Emotionele) 

verwaarlozing 

en 

psychologisch, 

fysiek en 

seksueel 

misbruik vóór 

de leeftijd van 

16 jaar 

Eigen 

vragenlijst 

SF-36 Alle typen ACE geven een 

significante afname van de QoL (p 

< 0,001). Na een correctie voor 

sociodemografische factoren, 

psychiatrische comorbiditeiten en 

fysieke gezondheidstoestand bleek 

er voor de mentale QoL nog slechts 

een significante correlatie te zijn 

met verwaarlozing, fysiek en 

psychologisch misbruik, maar niet 

meer voor seksueel misbruik (p < 

0,05). Voor de fysieke QoL was er 

nog slechts een significante 

correlatie met fysieke en 

psychologisch misbruik, maar niet 

meer met seksueel misbruik en 

verwaarlozing (p < 0,05). 

 

 

 

 



22 
 

 

200

8 

Corso 

(23) 

VS 6.168 personen ouder dan 18 jaar 

(53% vrouwen, gemiddelde 

leeftijd 55,4 jaar), waarvan wie 

45,6% met een verleden van 

kindermishandeling. Ze werden 

geselecteerd aan de hand van een 

enquête afgenomen in een 

ziekenhuissetting 

Emotionele en 

fysieke 

verwaarlozing en 

seksueel, fysiek 

en emotioneel 

misbruik vóór de 

leeftijd 

van 18 jaar 

Eigen 

vragenlijst 

SF-6D 

(een 

afgeleide 

van de 

SF-36) 

Voor fysieke verwaarlozing is er 

geen significant verband met de 

afgenomen QoL. Voor emotioneel 

misbruik is het verband enkel 

significant bij personen van 

minstens 70 jaar (p < 0,05). Voor 

fysiek en seksueel misbruik en 

emotionele verwaarlozing is er een 

significant verband met een 

afgenomen QoL op elke leeftijd (p < 

0,05), waarvan emotionele 

verwaarlozing het zwaarst 

doorweegt. 

200

4 

Nickel 

(20) 

DUI 936 volwassenen (77,2% 

vrouwen, gemiddelde leeftijd 41 

jaar), geselecteerd vanuit een 

populatie groep van psychiatrisch 

gehospitaliseerden. 26,7% gaf een 

verleden van seksueel misbruik 

aan 

Seksueel 

misbruik op 

kinderleeftijd 

FLP + 

eigen 

vragenlijst 

SEL Seksueel kindermisbruik heeft een 

negatieve invloed op de QoL (OR = 

2,70; 95%-BCI = 1,66-5,75). 

201

0 

Wu (18) VS 402 personen ouder dan 18 jaar 

(47% vrouwen) werden 

gerekruteerd uit de residentiële 

verslavingszorg. 

82% is dakloos geweest 

Emotioneel, 

fysiek en 

seksueel 

misbruik en 

emotionele en 

fysieke 

verwaarlozing 

vóór de leeftijd 

van 16 jaar 

LSC-

revised 

QoL- 

interview 

van 

Lehman 

Er is een significante afname van de 

QoL op volwassen leeftijd ten 

gevolge van een ACE (p < 0,05; OR 

= 0,86; 95%-BCI = 0,76-0,97). 
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200

4 

Martsolf 

(25) 

Haïti 258 personen (65,9% vrouwen), 

allen ouder dan 18 jaar (gemiddeld 

32,4 jaar) en gerekruteerd in de 

wachtruimte van een ziekenhuis 

Fysiek, seksueel 

en emotioneel 

misbruik en 

fysieke en 

emotionele 

verwaarlozing 

op 

“kinderleeftijd” 

CTQ VAS Het enige subtype dat op een 

significante wijze een invloed heeft 

op de QoL, is fysiek misbruik (p < 

0,05). Na een controle voor 

comorbiditeit van verschillende 

typen ACE is er echter geen 

significante correlatie meer (p > 

0,05). 

199

9 

Dickinson 

(19) 

VS 252 vrouwen tussen 21 en 80 jaar 

(gemiddeld 47 jaar) geselecteerd 

in een huisartssetting (tussen 1991 

en 1992) 

3 categorieën: 

 

- seksueel 

misbruik vóór de 

leeftijd van 18 

jaar 

- (poging tot) 

verkrachting 

vanaf de leeftijd 

van 18 jaar 

- fysiek misbruik 

vóór de leeftijd 

van 18 jaar 

Vragenlijst 

+ 

interview 

SF-36 

QoL-

schaal 

van 

Andrews 

en 

Withey 

Er is een lineaire afname van de 

QoL naarmate de ernst van het 

seksuele misbruik (p < 0,01). 
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201

0 

Persons 

(28) 

VS 247 personen (51% vrouwen), 

allen besmet met HIVhiv. Iedereen 

is ouder dan 18 jaar (gemiddeld 42 

jaar). Rekrutering gebeurt vanuit 

hiv-HIV/AIDS aids-

behandelingscentra. 

81% is Afro-Amerikaans en alle 

mannen uit deze studie zijn homo- 

of biseksueel 

 

Seksueel 

misbruik vóór 

de leeftijd van 

18 jaar 

Interview FAHI De schaamte gerelateerd aan 

seksueel misbruik geeft een afname 

van de QoL (p < 0,05). Na een 

controle voor ras, leeftijd, geslacht 

en HIVhiv-symptomen bleek er 

echter geen significante correlatie 

meer te zijn (p > 0,05). 

201

1 

Evren 

(22) 

TUR 156 volwassen mannen werden 

geselecteerd uit een populatie 

groep patiënten opgenomen in het 

ziekenhuis met een 

alcoholverslaving en geen ander 

middelenmisbruik 

Emotioneel, 

fysiek en 

seksueel 

misbruik en 

emotionele en 

fysieke 

verwaarlozing 

in de kindertijd 

en de 

adolescentie 

CTQ SF-36 Er is een significante negatieve 

correlatie tussen fysieke 

verwaarlozing, emotioneel misbruik, 

fysiek misbruik en seksueel misbruik 

en de fysieke component van de 

QoL. Tevens is er een significante 

negatieve correlatie aangetoond 

tussen fysieke verwaarlozing, 

emotioneel en fysiek misbruik en de 

mentale component van de QoL. 

200

8 

Rikhye 

(26) 

VS 141 personen (65,2% vrouwen) 

tussen 18 en 65 jaar, waarvan wie 

51,1% met een verleden van 

kindermishandeling. Ze werden 

allen gerekruteerd aan de hand van 

advertenties 

Fysieke en 

emotionele 

verwaarlozing 

en fysiek, 

seksueel en 

emotioneel 

misbruik. 

“Mild” 

misbruik werd 

geëxcludeerd 

CTQ Q-LES-Q Een traumaverleden geeft een 

significante afname van de QoL (p < 

0,01). Na de toepassing van 

multipele regressie met controle voor 

leeftijd, geslacht, depressie en 

“parental bonding” is het verband 

echter niet langer significant. 
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201

1 

Troeman 

(24) 

ZA 137 op HIV hiv geteste vrouwen, 

waarvan wie 85 positief testten 

(56,5% met een traumaverleden) 

en 52 negatief (40,4% met een 

traumaverleden). Ze waren allen 

tussen 18 en 56 jaar oud 

(gemiddelde leeftijd 30,06 jaar). Ze 

werden gerekruteerd via lokale 

gezondheidscentra 

Emotioneel, 

fysiek en 

seksueel 

misbruik en 

emotionele en 

fysieke 

verwaarlozing 

in de kindertijd 

en de 

adolescentie 

CTQ Q-LES-Q ACE vertonen een significante 

negatieve correlatie met de QoL op 

volwassen leeftijd (p < 0,01). Ook na 

de toepassing van een 

regressiemodel correctie voor HIV 

hiv-status blijft het verband 

significant (p < 0,05). 

200

9 

Simon 

(27) 

VS 103 personen (30% vrouwen) 

ouder dan 18 jaar (gemiddeld 37 

jaar). Ze werden gerekruteerd uit 

een populatiepatiënten in 

behandeling voor een SAD. 70% 

hiervan hen heeft een verleden van 

misbruik/verwaarlozing 

Emotionele en 

fysieke 

verwaarlozing 

en emotioneel, 

fysieke en 

seksueel 

misbruik op 

kinderleeftijd 

CTQ Q-LES-Q Er bestaat een significante correlatie 

tussen ACE en de QoL op volwassen 

leeftijd (p = 0,05). Na correctie voor 

geslacht en leeftijd bleek er geen 

significante correlatie meer te zijn 

tussen de QoL en ACE (p > 0,01). 



26 
 

 

200

9 

Lysaker 

(21) 

VS 102 volwassenen (14,7% vrouwen, 

gemiddelde leeftijd 46,2 jaar). De 

studiegroeppopulatie bestaat uit 

patiënten met schizofrenie die in 

behandeling waren. 19,6% gaf aan 

ooit misbruik ervaren te hebben 

Seksueel 

trauma, fysiek 

trauma en 

trauma 

gerelateerd aan 

misbruik van 

anderen, niet 

noodzakelijk 

vóór de leeftijd 

van 18 jaar 

TAA SF-36 Een seksueel trauma en een trauma 

gerelateerd aan misbruik van anderen 

vertonen een significante negatieve 

correlatie met de QoL, terwijl dit bij 

een fysiek trauma niet het geval is. 

200

1 

Cloitre 

(16) 

VS 96 vrouwen tussen 18 en 69 jaar 

(waarvan wie 67 met een verleden 

van kindermisbruik) geselecteerd 

aan de hand van 

krantenadvertenties voor een gratis 

evaluatie en de behandeling van 

traumagerelateerde psychische 

problemen 

Seksueel en 

fysiek misbruik 

vóór de leeftijd 

van 18 jaar door 

een ouder of een 

andere persoon 

met een 

verzorgende rol 

CMIS SF-36 Een traumaverleden geeft een 

significante afname van de 

“perceived health” (p < 0,001). Na de 

toepassing van multipele regressie 

om te controleren voor leeftijd en 

PTSD was er niet langer een 

significant verband met de 

afgenomen “perceived health” (p > 

0,05). Enkel PTSD bleek een 

significante confounder te zijn. 

200

0 

Lev-

Wiesel 

(13) 

ISR 52 personen die therapie gevolgd 

hadden (71,2% vrouwen), allen 

tussen 24 en 57 jaar oud 

Seksueel 

misbruik door 

de vader en 

fysiek en/of 

emotioneel 

misbruik door 

de moeder in de 

kindertijd 

Interview Eigen 

enquête 

Het algemene verband tussen ACE 

en de QoL wordt niet gemeten. Ook 

al hebben beide groepen een ACE 

doorgemaakt, vertonen de mannen in 

deze studie gemiddeld een lagere 

QoL dan de vrouwen. 
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95%-BI: 95%-betrouwbaarheidsinterval; ACE: “adverse childhood experience”; AUS: Australië; CMIS: “child maltreatment interview schedule”; 

CTQ: “childhood trauma questionnaire”; DUI: Duitsland; FAHI: “functional assessment of human immunodeficiency virus infection”; FLP: 

“Fragebogen zur Lebensgeschichte und Partnerschaft”; ISR: Israël; LSC-revised: “life stressor checklist revised”; MCS: “mental composite score”; 

NL: Nederland; OR: “odds ratio”; PCS: “physical composite score”; PTSD: “posttraumatic stress disorder”; Q-LES-Q: “quality of life enjoyment 

and satisfaction questionnaire”; QoL: “quality of life”; SAD: “social anxiety disorder”; SEL: “Skalen zur Erfassung der Lebensqualität”; SF-6D: 

“Six Dimensional Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey”; SF-12v2: “Medical Outcomes Study Short-Form (12 item) Health Survey, 

Version 2”; SF-36: “Medical Outcomes Study Short-Form (36 item) Health Survey”; TAA: “trauma assessment for adults”; TUR: Turkije; VAS: 

“quality of life visual-analogue scale”; VS: Verenigde Staten; ZA: Zuid-Afrika. 
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