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Met de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) krijgt u inzicht in belangrijke (ingrijpende of stressvolle)
gebeurtenissen in het leven van kind(eren).
De VMG maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O).
Deze set in zijn geheel meet behalve Meegemaakte gebeurtenissen (VMG) ook het Ouderlijk gedrag (VSOG), het
Gezinsfunctioneren (VGFO) en de Opvoedingsbelasting (OBVL). Tot slot is er ook een (experimentele) verkorte
versie van de OBVL beschikbaar met slechts 10 vragen (OBVL-K).
Al deze varianten zijn in BergOp te gebruiken.

De vragenlijst
Vragen
De VMG bevat 15 vragen die beantwoord kunnen worden met ja of nee. Bij elke vraag kan
worden aangegeven wanneer de gebeurtenis voor het laatst heeft plaatsgevonden en of deze
ervaring positief of negatief voor het kind was. Een voorbeeld van een gebeurtenis is “Het gezin
is uitgebreid met een broertje of zusje”.

Afnameduur
10 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Talen
De VMG is in het Arabisch, Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Turks beschikbaar. Daarnaast
kan ervoor gekozen worden de Pleegzorg-variant af te nemen, waar wordt gevraagd naar de
relatie met het pleegkind, in plaats van het kind.

Schalen, scoring en normering
In de scoring wordt het totaal aantal levensgebeurtenissen en het aantal levensgebeurtenissen
dat het laatste jaar plaatsvond weergegeven. Voor beide perioden worden drie scores bepaald
1. Totaal aantal levensgebeurtenissen
2. Positieve gebeurtenissen
3. Negatieve gebeurtenissen
Er zijn alleen ruwe scores beschikbaar.

Psychometrische gegevens
De VMG is niet beoordeeld door de Cotan.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De VMG wordt uitgegeven door Praktikon en is gratis te downloaden van
http://www.praktikon.nl.

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname
en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.
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