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ZICHT OP COPINGSTIJLEN
Coping is een gedragsmatig en cognitief reactiepatroon 
op stressvolle situaties en gebeurtenissen. 

Niet alle copingstijlen zijn even effectief. Met 
het ene reactiepatroon is men beter in staat om 
gezondheidsklachten te voorkomen en/of het 
welbevinden in stand te houden/te bevorderen dan met 
het andere reactiepatroon. Ineffectieve stijlen kunnen op 
de lange(re) termijn leiden tot gezondheidsstoornissen. 

In sommige organisaties, branches en beroepen 
wordt men vaker dan gemiddeld geconfronteerd 
met emotioneel aangrijpende situaties. Voor deze 
personen is het cruciaal om over effectieve copingstijlen 
te beschikken. Daarnaast kan inzicht in het eigen 
reactiepatroon helpen om op een bewuste wijze met 
stressvolle situaties om te gaan. 

De vragenlijst brengt in kaart welke voorkeur een 
persoon heeft voor de verschillende copingstijlen. 
Tevens wordt de mate waarin deze persoon gebruik 
maakt van coping in het algemeen in beeld gebracht. 
Hiermee kan het vermogen worden beoordeeld 
dat iemand heeft om eventuele nieuwe emotioneel 
aangrijpende gebeurtenissen adequaat te kunnen 
verwerken.

DOEL
De vragenlijst is inzetbaar voor selectie,  coaching, 
persoonlijke ontwikkeling, re-integratietrajecten en bij 
studie- en loopbaanadvies.

DOELGROEP EN NORMEN 
De iScreen Coping Lijst, afgekort ICL, is geschikt voor 
volwassenen met een opleidingsniveau vanaf vmbo t/m 
universitair niveau. De vragenlijst is genormeerd en de 
normen zijn beschikbaar.

AFNAME
De vragenlijst bestaat uit 81 items. Dit zijn beschrijvingen 
van reactiemogelijkheden op problemen of stressvolle 
gebeurtenissen. De ICL wordt online afgenomen en 
gescoord via het iScreen testsysteem. De vragenlijst 
heeft geen tijdslimiet; de afname duurt ongeveer 15 
minuten. De vragen zien er als volgt uit: 

RESULTATEN
De genormeerde resultaten worden weergegeven op 
een schaal van 1 t/m 9.

ISCREEN COPING LIJST

nooit zelden soms
vaker 

wel dan 
niet

vaak zeer 
vaak

Bij problemen praat ik met 
iemand die mij kan helpen 
een keuze te maken

Stijlen Score

Actieve coping 1 2 3 4 6 7 8 9

Plannen maken 1 3 4 5 6 7 8 9

Instrumentele 
ondersteuning 
zoeken

1 2 4 5 6 7 8 9

Emotionele 
steuning zoeken 1 2 3 4 5 7 8 9

Positieve 
herbeoordeling 1 2 3 5 6 7 8 9

Distractieve 
coping 1 2 3 4 5 6 8 9

Vermijding / 
Ontkenning 1 2 3 4 5 6 8 9
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ACHTERGROND
Coping is het vermogen om met stress om te gaan. Er 
zijn verschillende copingstijlen (manieren waarop men in 
het algemeen reageert op ingrijpende gebeurtenissen), 
die mensen kunnen toepassen (Morrison & Bennett, 
2006). 

Copingstijlen spelen een belangrijke rol in het fysieke 
en psychologische welzijn van een individu als hij/
zij met negatieve of stressvolle gebeurtenissen 
wordt geconfronteerd (Endler & Parker, 1994). Ze 
blijken belangrijke factoren te zijn in de relatie tussen 
stressvolle gebeurtenissen en hierop volgende nadelige 
gevolgen, zoals depressie, psychische klachten en 
somatische ziekte (Billings & Moos, 1981).

Copingstijlen kunnen volgens verschillende modellen en 
dimensies worden ingedeeld. De modellen van Lazarus 
en Folkman (1984) en van Littleton, Horsley, John en 
Nelson (2007) vormen het theoretische uitganspunt voor 
de iScreen Coping Lijst.

Het model van Lazarus gaat uit van een tweedeling: 

1 strategieën die gericht zijn op het oplossen van 
het probleem, namelijk de probleemgerichte 
copingstijlen, en 

2 strategieën die gericht zijn op het omgaan met de 
negatieve emoties waarmee stress gepaard gaat, 
namelijk de emotiegerichte copingstijlen.

Bij probleemgerichte coping heeft een persoon het 
idee dat hij de stressvolle situatie kan beheersen of 
veranderen, verzamelt hij informatie over wat hij kan 
doen en probeert hij met bepaalde handelingen de 
stressvolle situatie te veranderen.
Bij emotiegerichte coping staat niet zozeer het 
probleem, maar de ervaren emotie centraal. Men zoekt 
naar een manier om met de emoties, die een bepaalde 
situatie oproept, om te gaan.

Het model van Littleton et al. (2007) nuanceert de 
tweedeling van Lazarus door deze te integreren met 
de toenadering-vermijding tweedeling (Tobin, Holroyd, 
Reynolds, & Wigal, 1989), waarbij de strategieën nog 
eens onderverdeeld worden in probleem/gedrag 
strategieën en emotioneel/cognitieve strategieën.  
Daarmee ontstaat een model met vier hoofdcategorieën 
en negen copingstijlen. De iCL brengt de negen 
copingstijlen van dit model in kaart.

Probleem / gedragstoenaderingsstrategieën  
zijn gericht op het oplossen van het probleem, zoals 
plannen maken om de stressor aan te pakken, het 
zoeken naar informatie over de stressor en actieve 
coping. 

• Actieve coping
• Plannen maken
• Instrumentele ondersteuning zoeken

Emotionele / cognitieve toenaderingsstrategieën 
zijn gericht op het actief beheersen van emoties of 
gedachten over de stressor zoals proberen de cognities 
/ gedachten over de stressor te her beoordelen en 
emotionele ondersteuning zoeken.

• Emotionele ondersteuning zoeken
• Positieve herbeoordeling

Probleem / gedragsvermijdingsstrategieën
zijn gericht op het vermijden van de stressor, zoals 
stoppen met proberen om de stressor aan te pakken, 
terugtrekken en palliatieve coping. 

• Palliatieve coping
• Depressieve coping
• Distractive coping

Emotionele / cognitieve vermijdingsstrategieën 
zijn gericht op het vermijden van gedachten of emoties 
ten aanzien van de stressor, zoals ontkennen dat het 
probleem bestaat en vermijden van gedachten en 
gevoelens ten opzichte van de stressor.

• Vermijden / ontkennen


