
 

Diagnostisch instrument: Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) 

Diagnostisch instrument 

Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Berden, Althaus, & Verhulst (1988). 

Huidige versie Veerman, Janssen, ten Brink, van der Horst, & Koedoot (2003). 

Doel Het systematisch in kaart brengen van potentieel ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen 

die in gezinnen kunnen voorkomen. 

Gebruik  

Doelgroep 0-18 jaar. 

Afname en scoring Hoe:  In te vullen door de ouders.  

Tijdsduur: 15 minuten. 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Vragenlijst 

  

Schalen: De VMG bestaat uit 15 items. Scoring van de VMG vindt plaats op ja/nee-basis. 

Indien ‘ja’ wordt ook de datum van de gebeurtenis ingevuld en of de ervaring positief of 

negatief was voor het kind. 

  

Interpretatie: Na het invullen van de vragenlijst worden de antwoorden gescoord door 

de hulpverlener of onderzoeker. De score geeft aan hoeveel levensgebeurtenissen de 

jeugdige in het afgelopen jaar heeft meegemaakt. De behaalde score wordt 

overgenomen op het scoringsformulier van de VG&O. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: onbekend 

Begripsvaliditeit: onbekend 

Criteriumvaliditeit: onbekend 

Wetenschappelijke 
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Download de vragenlijst hier.  

Download de handleiding hier. 
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