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Samenzweringsinterview 
 
 
 
Instructie 
Het interview bevat voorbeeldvragen en hoeft niet letterlijk of in strakke volgorde te worden afge-
nomen. 

 
Uitleg aan de cliënt vooraf 
Dit is een gestructureerd interview waarbij we allerlei informatie over uw overtuiging in kaart gaan bren-
gen. Het gaat dan om uw overtuiging, hoe vaak u daaraan denkt, hoeveel ongemak het met zich mee-
brengt. Daarnaast gaat het over de bedoeling van de samenzwering, wat willen ze van u, waarom zijn zij 
bij u gekomen en hoe denkt u dat u er het beste mee kunt omgaan? 

 
Gebeurtenissen rond de ontstaanswijze van de belangrijkste overtuigingen 

» Wanneer hebt u voor het eerst gedacht dat er sprake was van een samenzwering? 

» Waar leefde u toen? 

» Wat gebeurde er in uw leven? 

» Wat dacht u toen dat er aan de hand was? 

» Hoe heeft de omgeving gereageerd? 

» Wat hebt u toen gedaan? 
 

Gebeurtenis in het hier en nu 
» Wie zit achter de samenzwering? 

» Zijn het bekenden of onbekenden? 

» Hoe vaak denkt u daaraan of merkt u daar iets van? 

» Als u daaraan denkt, denkt u daar kort of lang over na? 

» Op welke momenten van de dag denkt u er het meest over na? 

» In wat voor situaties denkt u het meest over de samenzwering? 

» Wat voor dingen gebeuren die voor u tekens zijn van de samenzwering? 
 

Gedachten 
» Wie zijn uw belagers? En hoeveel procent bent u ervan overtuigd dat ze er zijn? 

» Hebt u enig idee waarom er een samenzwering tegen u zou zijn? 

» Wie zijn ze en wat willen zij bereiken?  

» Willen ze u vernederen of bekritiseren? 

» Hoeveel macht hebben ze over u? En hoeveel procent bent u daarvan overtuigd? 

» Geven uw belagers u opdrachten om dingen te doen en te laten? Zo ja, doet u het wel of doet 
u het niet? Zo ja, in welke situaties gehoorzaamt u en wanneer verzet u zich? 

» Bedreigen uw belagers u? Zo ja, zijn de negatieve consequenties voor niet gehoorzamen voor 
u of voor anderen? Hoeveel procent bent u daarvan overtuigd?  
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» Roepen ze over het algemeen verzet in u op? 

» Roepen ze over het algemeen interesse in u op? 

» Vindt u dat uw belagers over het algemeen gelijk hebben om dit te doen? 

» Wat zegt dat over u als persoon? 

» Hoe noemt men zo iemand zoals u? 

» Wat zegt het over de wereld waarin u leeft? 

» Vindt u zichzelf erg kwetsbaar? 

» Vindt u zichzelf machteloos? 

» Bent u ongeliefd door anderen? 

» Wijzen anderen u over het algemeen af? 

» Beschouwt u zichzelf als een slecht mens? 

» Beschouwt u zichzelf als waardeloos en incompetent? 
 

Gevoel 
Welke gevoelens roepen de overtuigingen op, en in welke mate (0–100)? 

» Blij:   … 

» Bedroefd:  … 

» Boos:   … 

» Bang:   …  

» Beschaamd:  … 
 

Gedrag 
» Moet u opdrachten doen of dingen doen of laten vanwege de samenzwering? 

» Zijn er dingen die u niet meer doet als gevolg van de samenzwering? 

» Wat doet u om hun dreigementen te ontlopen? 

» Heeft de samenzwering andere beperkende gevolgen gehad? 

» Doet u wat ze willen of verzet u zich? 

» Zijn er dingen die u juist doet? 

» Zijn er dingen die u juist vermijdt? 

» Zijn er dingen die u nooit meer doet? 

» Zijn er mensen die u nooit meer ziet? 

» Zijn er dingen die u heel vaak doet? 

 
Gevolgen 

» Lijdt u onder de samenzwering? Indien ja, kunt u daar meer over vertellen? 

» Wat zijn de gevolgen van de samenzwering voor uw persoonlijke leven? 

» Heeft de samenzwering uw vermogen om te werken of studeren beïnvloed? 

» Heeft de samenzwering gevolgen voor uw sociale leven? 

» Stoort de samenzwering u op andere wijze in uw functioneren? In het uitvoeren van uw 
sociale of maatschappelijke rollen? Of in het behalen van doelen die belangrijk voor u zijn? 


