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Woord vooraf: Vroeg-detectie en integrale diagnostiek
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) is een van de meest basale, langdurige determinanten voor
gezondheid en welbevinden met vaak ingrijpende gevolgen voor de getroffene zijn/ haar persoonlijke omgeving
en de maatschappij. Grootschalige epidemiologische onderzoeken tonen aan dat ongeveer 50-70% van de
volwassen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) lijdt onder de gevolgen van chronische
traumatisering in de kindertijd en een psychische, somatische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid heeft
die niet gerelateerd is aan een specifieke vorm van psychopathologie maar aan een scala aan psychische
stoornissen en fysieke en sociale problemen1. De traumatisering staat in lineaire relatie tot een complexiteit
van vaak samenhangende psychische stoornissen variërend van (complexe) Posttraumatische StressStoornis
(PTSS), Dissociatieve Stoornissen, problemen met hechting, Angststoornissen, Alcohol en Drugsverslaving tot
Depressie, Persoonlijkheidsstoornissen, Somatisatiestoornissen en Schizofrenie/ psychotische episoden.
Aanhoudende somatische problemen komen in hoge mate voor zoals hart- en vaatziekten, buikgynaecologische klachten, reuma en neurofysiologische problemen. Veel in de kinderjaren mishandelde
volwassenen hebben een achterstand op het gebied van carrière, zijn werkloos, worden dakloos, vertonen
delinquent gedrag en worden slachtoffer van herhaald (huiselijk en seksueel) geweld. De aard en ernst varieert
met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de
traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving 2. De problematiek vraagt om een
integrale

diagnostische

evaluatie

op

meerdere

levensgebieden

en

daaropvolgend

multidisciplinaire

behandeling.

Systematische screening en diagnostiek bevorderen
Deze module beschrijft de state-of-the-art van de screening en diagnostiek op (Complexe)
Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen bij volwassenen - met een
voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT). De doelstelling is de
systematische screening en diagnostiek in Nederland te bevorderen en (verder) te standaardiseren in
de dagelijkse behandelpraktijk. De opzet is om volwassenen met een voorgeschiedenis van
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering te verzekeren van gekwalificeerde traumadiagnostiek in
Nederland die gebaseerd is op actuele kennis en het beste wetenschappelijk bewijs.

1

Trimbos Instituut 2007, TNO 2010, ACE studies www.canaratives.org 2015
Pelcovitz et al, 1997
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De diagnostiek volgt de getrapte diagnostiek volgens een integraal diagnostisch model waarin naast de
psychische problematiek gekeken wordt naar de algemene gezondheid, sociaal welbevinden en
zorgbehoefte. De diagnostiek is niet alleen gericht is op de psychische klachten, symptomen en
stoornissen er is daarbij aandacht voor potentieel traumatiserende gebeurtenissen in de kinderjaren en
de levensgeschiedenis. Uiteindelijk moet de diagnostiek uitmonden in een behandeling die bijdraagt
aan herstel op meerdere levensgebieden, symptomatisch (psychisch en somatisch), persoonlijk en
maatschappelijk.

De module omvat:
-

De screening die gedaan kan worden door (BIG) geregistreerde professionals in de somatische
zorg (huisartsen, POH-GGZ, medisch specialisten, hapto-therapeuten, fysiotherapeuten,
tandartsen

e.a.)

en

GGZ-

verpleegkundigen,

psychiaters,

(gz)psychologen,

klinische

psychologen, psychotherapeuten in de basis- en gespecialiseerde GGZ.
-

3

Het diagnostisch onderzoek dat gedaan kan worden door BIG geregistreerde GGZverpleegkundigen,

psychiaters,

(gz)-psychologen,

klinische

psychologen,

psychotherapeuten in de basis- en gespecialiseerde GGZ.
-

De behandeldiagnostiek voor het in kaart brengen van de zorgbehoefte, kwaliteit van leven
en steunsysteem om tot indicatiestelling te komen.

Altijd screenen en daaropvolgend VCT-traumadiagnostiek

Om tot een snellere en efficiëntere identificatie te komen zou de (korte) eerste screening op symptomen
van PTSS en/ of Dissociatie structureel ingebed moeten zijn in iedere behandelpraktijk in de geestelijke
en somatische gezondheidszorg. Bij positieve uitkomsten volgt (doorverwijzing voor) diagnostiek op
(Complexe) Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen binnen de (basis en)
gespecialiseerde GGZ.
De rationaliteit hierachter is dat veel cliënten die behandeling zoeken dit doen vanwege de directe dan
wel indirecte gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en dat dit nogal eens schuil kan
gaan onder een scala aan psychische stoornissen en somatische en sociaal- maatschappelijke
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problemen3. Door de grote overlap aan symptomen tussen de verschillende DSM-5 diagnoses, de veelal
aanwezige somatische en sociaal-maatschappelijke problemen is het mogelijk dat (complexe)
Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen en de relatie met Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering worden gemist en onterecht een niet adequate of onvolledige diagnose
wordt gesteld met daaropvolgend incomplete en ineffectieve behandeltrajecten. Met als gevolg een
chronisch beloop en een toename van de ernst van de psychopathologie.

Deskundigheidsniveau

De screening kan plaatsvinden door alle (BIG- registreerde) professionals in de geestelijke, somatische
en maatschappelijke gezondheidszorg1 die basiskennis hebben van (Complexe) PTSS- en Dissociatieve
symptomen in relatie tot Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering bij volwassenen en de screening
en signalering daarvan, inclusief de mogelijkheden voor traumabehandeling en doorverwijzing voor
diagnostiek.

De diagnostiek kan plaatsvinden door BIG geregistreerde GGZ- verpleegkundigen, psychiaters, (gz)psychologen, klinische psychologen, psychotherapeuten. De eindverantwoordelijkheid moet liggen bij
een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Ongeacht de discipline geldt dat de diagnostiek
gedaan kan worden door een professional die opgeleid is in de diagnostiek van (Complexe) PTSS en
Dissociatieve Stoornissen in relatie tot Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering bij volwassenen,
inclusief de verschillende diagnostische methoden en instrumenten, de interpretatie daarvan en de
mogelijkheden voor behandeling.

1

Bijvoorbeeld (huis) artsen, POH-GGZ, medisch specialisten, fysio- en haptotherapeuten, agogen, alternatief behandelaren,
coaches. Ook volwassenen die behandeling zoeken kunnen de vragenlijsten zelf invullen.
3
Dong, Anda, Felitti, Williamson, Dube, Brown et al., 2005; Dube, Felitti, Dong, Giles, Anda, 2003; Edwards, Holden,
Felitti, Anda, 2003; Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards et al, 1998; Felitti, Anda, 2010; McLaughlin,
Greif Green, Gruber, Sampson, Zaslavsky, 2010;Teicher, Samson, Polcari, McGreenery, 2006; Verdurmen, ten Have,
de Graaf, van Dorsselaer, van 't Land, Vollenbergh, 2007; Zlotnick, 2006
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Ontwikkelsystematiek en reikwijdte
De intentie was een module te realiseren die laagdrempelig gebruikt kan worden door een brede groep
professionals. De ontwikkelsystematiek omvatte een combinatie van wat als effectief bekend is uit
wetenschappelijk onderzoek, reviews, studies en analyses in gerenommeerde vakliteratuur en bestpractices uit de klinische praktijk. Daarbij zijn relevante nationale en internationale richtlijnen
geraadpleegd en experts - behandelaren, onderzoekers, wetenschappers, ervaringsdeskundigen bevraagd die ‘leading’ zijn binnen het vakgebied. Als uitgangsvraag werd gesteld: ‘Welke valide
screening- en diagnostische methodes en instrumenten zijn aangewezen om te komen tot een effectieve
screening en diagnostiek welke laagdrempelig kan worden toegepast’.

Richtsnoer en innovatie

Met deze module wordt een stap vooruit gemaakt in de kwaliteitsontwikkeling in de dagelijkse
behandelpraktijk praktijk. De verdere verfijning en als aangewezen aanpassing van de diagnostische
variabelen en de bijbehorende methodes en instrumenten met de input van professionals, cliënten en
onderzoekers, zal een blijvend aandachtspunt zijn. De integratie van praktijkervaring, wetenschap en
innovatie zal bijdragen aan de ontwikkeling van evidence-based screening en diagnostiek.
De module heeft geen juridische status, ze is een weergave van de consensus van de experts over
veilige, professionele en effectieve behandeling. De module is zo objectief mogelijk ten opzichte van de
verschillende theoretische benaderingen geformuleerd en beoogt te dienen als leidraad en
leerinstrument voor behandelaren en als richtsnoer en toetsingskader voor cliënten en naasten,
verwijzers, beleidsmakers en verzekeraars.

Dank
Bij het tot stand komen van de module was een brede groep experts binnen het vakgebied en
ervaringsdeskundigen betrokken die hun kennis, expertise en ervaring hebben ingebracht waarvoor ik
zeer erkentelijk ben. Zowel voor het inbrengen van kennis en ervaring als voor de betrokkenheid bij de
problematiek van in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen en de noodzaak voor
kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering binnen het vakgebied.
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Deze module is in 2020 op enkele organisatorische aspecten herzien en opnieuw uitgegeven, vooral
met het doel om te gebruiken in de opleiding tot VCT-Expert en tot VCT_Master aan de Trauma
Academie van CELEVT. De module is in 2020 ook voorzien van een projectaanpak voor [organisaties
van] behandelaren die de diagnostiek willen implementeren.

Mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen

Directeur CELEVT, Opsteller van de Module
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1.

Doelgroep

De module richt zich op volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering die stoornissen volgens, in overeenstemming met de DSM5 diagnostische categorieën
Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen hebben ontwikkeld, mogelijk
samengaand met symptomen van Complexe PTSS en/ of in combinatie met één of meerdere andere
diagnoses.

1.1. Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT)
Onder Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering wordt verstaan: “de schadelijke psychische,
biologische en sociale gevolgen van (een combinatie van) stressvolle en potentieel traumatische
gebeurtenissen tijdens de kinderjaren. Aanhoudend, langdurig, binnen de interpersoonlijke context en
met verstoring van de ontwikkelingsfasen. Zoals:

11

•

Aanhoudende en langdurige mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel);

•

Aanhoudende en langdurige verwaarlozing (psychisch, pedagogisch, fysiek);

•

Het getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin;

•

Verkeren in oorlogsomstandigheden en/ of hebben moeten vluchten;

•

Langdurig moeten ondergaan van pijnlijke medische handelingen;

•

Multipele traumatische verliezen binnen het gezin.

Met als gevolg voortdurende verstoring van (de kwaliteit van) de hechtingsrelatie. Trauma wordt in dit
verband gezien als een subjectieve respons van een individu op een gebeurtenis, niet de kwaliteit van
de gebeurtenis1.

1

LCVT, 2009
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1.2. Diagnostische criteria Posttraumatische StressStoornis (PTSS) volgens DSM-5
PTSS is in de DSM-5 opgenomen in het hoofdstuk psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen.
Er moet sprake zijn van traumatisering, dit houdt in dat betrokkene is blootgesteld aan een feitelijke of
dreigende dood, ernstige verwondingen en/of seksueel geweld op één (of meerdere) van de volgende
manieren:
1. Het is de persoon direct overkomen;
2. De persoon was getuige van de gebeurtenis;
3. Een direct familielid of vriend van de persoon is het overkomen;
4. De persoon wordt herhaaldelijk blootgesteld aan nare details van de ingrijpende
gebeurtenis(sen).

12

Er moet sprake zijn van de onderstaande symptomen:
A.

Herbeleven

De traumatiserende gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op één (of meer) van de volgende
manieren:

•

Herhalende, zich opdringende herinneringen;

•

Onaangename dromen die gerelateerd zijn aan het trauma;

•

Handelen of voelen alsof het trauma opnieuw plaats vindt;

•

Heftige emoties als iemand eraan herinnerd wordt;

•

Lichamelijke reacties als iemand eraan herinnerd wordt.
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B.

Vermijden

Aanhoudend vermijden van prikkels die gerelateerd zijn aan het trauma, zoals blijkt uit één (of twee)
van de volgende symptomen:

•

Het vermijden van gedachten en gevoelens;

•

Het vermijden van plaatsen, mensen, voorwerpen en situaties

C.

Negatieve gedachten en stemming

Negatieve veranderingen in gedachten en stemming gerelateerd aan de traumatische gebeurtenis, zoals
blijkt uit twee (of meer) van de volgende symptomen:

•

Onvermogen om delen van gebeurtenis te herinneren;

•

Negatieve gedachten over zelf, anderen en de wereld (‘ik kan niemand vertrouwen’);

•

Vertekende gedachten over consequenties en oorzaak van de gebeurtenis;

•

Negatieve emoties (angst, afschuw, woede, schuld, schaamte);

•

Afgenomen interesse en participatie in activiteiten;

•

Afgesneden of vervreemd voelen van anderen;

•

Niet in staat positieve emoties te ervaren

D.

13

Hyperactivatie

Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zoals blijkt uit twee (of meer) van de
volgende:

•

Geïrriteerdheid en woede-uitbarstingen;

•

Roekeloosheid en zelfdestructief gedrag;

•

Hyperalertheid;

•

Overdreven schrikreacties;
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•

Concentratieproblemen;

•

Slaapproblemen

Voor alle bovenstaande symptomen geldt: deze zijn begonnen of verslechterd na de traumatische
gebeurtenis.
E.

De duur van de stoornis is langer dan één maand

F.

De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige
functioneren, of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

G.

De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals
medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening.

1.2.1. Subtype PTSS met prominent aanwezige dissociatieve symptomen

14
In de DSM-5 is het subtype PTSS met prominent aanwezige dissociatieve symptomen toegevoegd van
de volgende typen: 1) Depersonalisatie: gevoelens van vervreemding van de eigen psychische
processen of van het eigen lichaam alsof de betrokkenen zichzelf van buitenaf waarneemt en 2)
Derealisatie: het beleven alsof de omgeving niet echt is.

1.3. Diagnostische criteria Dissociatieve Stoornissen volgens DSM-5

Onder dissociatieve stoornissen worden in de DSM-5 genoemd:

1.

Dissociatieve Identiteitsstoornis

A.

Verstoring

van

de

identiteit

gekenmerkt

door

twee

of

meer

afzonderlijke

persoonlijkheidstoestanden, die in sommige culturen als beschreven worden een ervaring van
bezetenheid. De verstoring in identiteit houdt een duidelijke discontinuïteit in van het gevoel
van eigenwaarde en het gevoel van leeftijd, vergezeld door afwisselingen in invloed, gedrag,
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bewustzijn, geheugen, waarneming, cognitie en/ of zintuiglijk functioneren. Deze symptomen
kunnen worden waargenomen door anderen of door de persoon zelf.
B.

Terugkerende hiaten in het herinneren van dagelijkse gebeurtenissen, belangrijke persoonlijke
informatie en/ of traumatiserende gebeurtenissen die in strijd zijn met het gewone vergeten.

C.

De symptomen veroorzaken een klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale
of beroepsmatige functioneren, of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

D.

De stoornis is geen normaal onderdeel van de in grote lijnen geaccepteerde culturele of
religieuze praktijk.

E.

De symptomen zijn niet te wijten aan fysiologische effecten van een verslaving of een andere
medische aandoening.

15

2.

Dissociatieve amnesie

A.

Een onvermogen om belangrijke autobiografische informatie, meestal van traumatische of
stressvolle aard te herinneren, die in strijd is met de gewone vergeten

B.

De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of
beroepsmatige functioneren, of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

C.

De stoornis is niet toe te schrijven tot fysiologische effecten van een stof of een 14 neurologische
of andere medische aandoening.

D.

De stoornis is niet beter te verklaren door dissociatieve identiteitsstoornis, posttraumatische
stressstoornis, acute stress-stoornis, somatoforme stoornis, of grote of milde neurocognitieve
stoornis.
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3.

Depersonalisatie-/ derealisatiestoornis

A.

De aanwezigheid van aanhoudende of terugkerende ervaringen van depersonalisatie,
derealisatie, of allebei:
1.

Depersonalisatie: ervaringen van onwerkelijkheid of onthechting, of het zijn een
buitenstaander met twijfel over gedachten, gevoelens, sensaties, lichaam of acties.

2.

Derealisatie: ervaringen van onwerkelijkheid of onthechting met betrekking tot de
omgeving.

B.

Tijdens de depersonalisatie of derealisatie-ervaringen blijft de realiteitstoetsing intact.

C.

De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of
beroepsmatige functioneren, of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

D.

De stoornis is niet toe te schrijven tot fysiologische effecten van een stof of een neurologische
of andere medische aandoening.

E.

De stoornis is niet beter te verklaren door een andere psychische stoornis, zoals schizofrenie,
paniekstoornis, depressieve stoornis, acute stress-stoornis, posttraumatische stress-stoornis,
of een andere dissociatieve stoornis

4.

Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis
Deze categorie is van toepassing op klinische beelden waarbij symptomen die kenmerkend zijn
voor een dissociatieve stoornis significante lijdensdruk of beperkingen veroorzaken in het
sociale of beroepsmatige functioneren, of in het functioneren op andere belangrijke terreinen,
maar die niet volledig voldoen aan de criteria van een van de stoornissen in de categorie
dissociatieve stoornissen. De classificatie andere gespecificeerde dissociatieve stoornis wordt
gebruikt in situaties waarin de clinicus ervoor kiest om te vermelden wat de specifieke reden is
waarom het klinische beeld niet voldoet aan de criteria voor een gespecificeerde dissociatieve
stoornis. De volgende voorbeelden van klinische beelden kunnen worden gespecificeerd door
het predicaat ‘andere gespecificeerde dissociatieve stoornis’ te gebruiken.
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1.

Chronische en recidiverende syndromen van gemengde dissociatieve symptomen. Deze
categorie

bestaat

uit

een

identiteitsstoornis

die

samenhangt

met

minder

duidelijke

discontinuïteiten in de zelfbeleving en het gevoel van zelfcontrole, of identiteitsveranderingen
of episoden van bezetenheid bij iemand die geen dissociatieve
amnesie rapporteert.
2.

Identiteitsstoring door langdurige en intense gedwongen gedachtebeïnvloeding. Mensen die
onderworpen zijn geweest aan intensieve gedwongen gedachtebeïnvloeding (…) kunnen
klachten presenteren over langdurige veranderingen in, of grote twijfel over hun identiteit.

3.

Acute dissociatieve reacties op stressvolle gebeurtenissen. Deze categorie is bestemd voor
acute, voorbijgaande aandoeningen die meestal minder dan één maand duren, en soms slechts
een paar uur of dagen. Deze aandoeningen worden gekenmerkt door een vernauwing van het
bewustzijn, depersonalisatie, derealisatie, dispercepties, microamnestieën, voorbijgaande
stupor, en/of veranderingen in het sensorisch-motorisch functioneren.

4.

Dissociatieve trance. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een acute vernauwing of
compleet verlies van het bewustzijn van de directe omgeving, die zich manifesteert als een zeer
ernstig gebrek aan responsiviteit of ongevoeligheid voor omgevingsprikkels.

5.

Ongespecificeerde dissociatieve stoornis
Deze presentatie is van toepassing op klinische beelden waarbij symptomen die kenmerkend
zijn voor een dissociatieve stoornis die klinisch significante lijdensdruk of beperkingen
veroorzaken in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere
belangrijke terreinen maar die niet volledig voldoen aan de criteria voor een van de stoornissen
in de categorie dissociatieve stoornissen.
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1.4. DESNOS: Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified

In de DMS-5 is meer aandacht voor de gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en
meer complexe posttraumatische stressreacties dan in de DSM-IV, maar heeft nog zijn beperkingen.
Daarom is het concept Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified - DESNOS - Aandoeningen
van Extreme Stress Niet Anders Omschreven in deze module meegenomen.
Naarmate cliënten langduriger getraumatiseerd zijn, voldoen zij vaker aan de criteria van DESNOS.
DESNOS komt vrijwel niet voor zonder PTSS, om die reden zou DESNOS geen aparte stoornis zijn maar
geassocieerd zijn met PTSS. DESNOS blijkt vooral samen te hangen met interpersoonlijk geweld en
traumatisering op jonge leeftijd

1

. DESNOS richt zich naast PTSS-symptomen vooral ook op

affectregulatie, in grote lijnen:

18

A. Affectieve en fysiologische disregulatie, waaronder problemen in affectregulatie, verminderd
bewustzijn/ dissociatie van lichaamssensaties, emoties en lichaamstoestand.

B. Disregulatie van aandacht en gedrag, zoals preoccupatie met gevaar, obsessief gedrag,
agressieve uitbarstingen of juist geremde agressie, zelfdestructief gedrag, zichzelf
beschadigen, onvermogen om empathie te reguleren zoals geen of te veel empathie tonen.

C. Disregulatie van zichzelf en relaties, waaronder relationele problemen, problemen met
vertrouwen van anderen, sociaal isolement en problemen met zelfbeeld, preoccupatie met
de dager (s) wantrouwen, agressie ten opzichte van anderen, niet passende manieren van
intimiteit zoeken.

1

Brand, Loewenstein, Spiegel, 2014; Busuttil, 2009; Bremner, Vermetten, 2007; Bryand, 2010; Cloitre,
Carlson, Dalenberg, Mac Dade-Monter, 2012; Courtois, 2008; Doranhy, Van der Hart, 2014; Ford, Stockton,
Kaltman, Green,2006, Friedman,2013a; Kolk van der, Roth, Pelcovitz, Sunday, Spinazzola,2005 Lanius, Brand, Vermetten,
Frewen, Spiegel, 2012; Resick, Bovin, Calloway, Dick, King, Mitcell, Wolf, 2012, Simeon, 2007; Stofsel&Mooren, 2010
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2.

Achtergrond

Prof. Dr. Vincent Felitti, Onderzoeker ACE Studies (Conferentie LCVT, 2010 1) ‘Adverce childhood
experiences are the most basic and longlasting determinants of health riskbehaviors, mental
ilness, social disfunction, disease, disability, death and health costs’.

2.1.

Psychische-, somatische en maatschappelijke problemen

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is een maatschappelijk probleem met ingrijpende, vaak
levenslange gevolgen voor de getroffenen. Jaarlijks zijn volgens de laatste MPI Studie 118.000 kinderen
en jongeren tussen 0 en 18 jaar slachtoffer (ruim 3 % van de bevolking)9.

19

Bron: www.nji.nl
In the Adverse Childhood Experience Study (ACE Study), een retroperspectief cohortonderzoek
onder ruim 17.000 personen van middelbare leeftijd in de sociale middenklasse, onderzochten Felitti
e.a. het voorkomen van negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE’s) en de relatie met psychische,
lichamelijke en sociale problemen op volwassen leeftijd. Als negatieve ervaringen formuleerden zij
herhaalde lichamelijke en/ of emotionele mishandeling. seksueel misbruik, disfunctionerende
gezinssituaties. Zij constateerden dat de kans op psychiatrische, somatische en sociale problematiek

1

Felitti, LCVT Rondetafelconferentie, 2010 9

Alink, Ijzendoorn, Bakermans et al, 2011
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lineair correleert aan het aantal negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE-score). De voor leeftijd,
sekse, ras en genoten opleiding gecorrigeerde odds ratio’s voor de relatie tussen het aantal ACE’s en
de kans op psychische of lichamelijke problematiek varieerden van 1,4 (a ACE) – 1,9 (> 4 ACE) voor
ernstige obesitas en 4,5 – 11,1 (> 4 ACE) voor intraveneus drugsgebruik. Bijna 40% scoorde twee of
meer ACE’s, een op de acht vier of meer ACE’s. Meer weten over dit belangwekkende onderzoek?
http://www.canarratives.org .

Epidemiologische onderzoeken wijzen uit dat Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering verband
houdt met een scala aan psychische stoornissen in de volwassenheid en dat deze relatie het sterkst is
bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering. Er is een verband met Post Traumatische
StressStoornis en Dissociatieve Stoornissen en een liniair verband met stemmingsstoornissen,
angststoornissen, eetstoornissen, schizofrenie en psychotische- en persoonlijkheid stoornissen en
riskant gezondheidsgedrag zoals verslavingen, zelfbeschadiging en suïcide(pogingen). Er is er een
aantoonbaar verband met lichamelijke problemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten,
maag- en darmproblemen, problemen aan het bewegingsapparaat, neurologische problemen, obesitas.
Veel in de kinderjaren chronische getraumatiseerde mensen hebben ten opzichte van diegenen die
opgroeien in een veilige omgeving een achterstand op het gebied van opleiding en carrière en hebben
te maken met arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid, criminaliteit
en herhaald (huiselijk) geweld.
2.2.

Zorgconsumptie en kosten

Chronisch getraumatiseerde kinderen zijn de hoogste gebruikers van de gezondheidszorg als ze
volwassen zijn. De zorgconsumptie is ongeveer driemaal zo hoog als gemiddeld. Zij maken meer gebruik
van alle vormen van zorg: psychologen, psychiaters en andere hulpverleners zoals huisartsen, medisch
specialisten, maatschappelijk werk en fysiotherapeuten. Er is hierbij geen verschil tussen mannen en
vrouwen. Het zorggebruik is hoger bij mensen bij wie sprake is van meerdere vormen van
traumatisering dan bij mensen die zijn blootgesteld aan een enkele vorm1.

1
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Uit cijfers van de brancheorganisatie GGZ Nederland gecombineerd met de uitkomsten van
overzichtsstudies komt naar voren dat naar berekening ongeveer 1.2 miljard Euro van de totaal
ongeveer 3 miljard Euro van de behandelkosten in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en
forensische zorg ten laste komt van in de kinderjaren mishandelde en seksueel misbruikte volwassenen.
De kosten voor de vrijgevestigde psychiaters en psychologenpraktijken zijn hierin niet meegenomen.
Ook buiten beschouwing gelaten - maar aanbevolen te onderzoeken - zijn de kosten van de somatische
huisartsen- en medisch specialistische zorg en maatschappelijke zorg1.
2.3.

Knelpunt

Ongeveer 50-70% van de cliënten in de GGZ heeft een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering2. Door de problematiek op meerdere levensgebieden en de veelal complexe dan wel
“verhulde” hulpvragen waarmee cliënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering binnenkomen, wordt het verband tussen psychotrauma en Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering en de hulpvraag zowel door de cliënt als de professional vaak niet onderkend. Al naar
gelang hun specifieke theoretische achtergrond, kunnen diagnostici trauma-gerelateerde symptomen
verschillend interpreteren en aan verschillende diagnoses verbinden. Een zoektocht van 20-30 jaar
met verschillende diagnoses en ineffectieve behandeltrajecten is niet ongebruikelijk, de gevolgen zijn
een steeds sterkere ontregeling en toename van de ernst van de psychopathologie3.
Behandeling bij Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is in 2006 door Zorgverzekeraars
Nederland en VWS benoemd tot een van de belangrijkste knelpunten in de GGZ. In 2011 stelde de
Gezondheidsraad dat de kwaliteit van behandelmogelijkheden achterblijft en dat er nog heel wat moet
gebeuren op het gebied opleiding, onderzoek en het ontwikkelen en implementeren van evidence based
richtlijnen. Zij constateerde (citaat) “Deze ernstigste groep wordt vaak van het kastje naar de muur
gestuurd en zelfs buiten de GGZ-instellingen gehouden, omdat men de deskundigheid niet in huis heeft
en de behandelingen kostbaar zijn. Hoewel er evidence-based

1

Trimbos Instituut 2007, TNO 2010, Sectorrapport GGZ 2014, ACE studies www.canaratives.org 2015)

2

Verdurmen, ten Have, de Graaf, van Dorsselaer, van 't Land, Vollenbergh, 2007
Rensen, 2006

3
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behandelingen zijn voor deze patiëntengroepen is in de praktijk de aangewezen behandeling vaak niet
beschikbaar”.

Slachtofferhulp

Nederland

constateerde

in

2014

te

weinig

gespecialiseerde

behandelmogelijkheden en een versnipperd en ondoorzichtig veld 1.
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1

Gezondheidsraad, 2011; Slachtofferhulp Nederland, 2014; Zorgverzekeraars Nederland, 2006
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3.

Getrapte diagnostiek

De screening en diagnostiek is ingericht volgens het model van de getrapte diagnostiek. Dit model biedt
een efficiënte en effectieve mogelijkheid om het diagnostisch onderzoek zo in te richten dat de meest
laagdrempelige diagnostiek eerst en de meer complexe diagnostiek later wordt gedaan. Het biedt ook
de mogelijkheid voor een vroege screening en signalering, een gerichte verwijzing en een doelmatige
inrichting van de voordeur voor de GGZ. Ook biedt het model mogelijkheden voor het scherper
onderscheiden van de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Dit model geeft ook ruimte voor
differentiatie in disciplines evenals ruimte voor zelfmanagement door cliënten door hen zelf de eerste
screening te laten doen en door het invullen van zelfrapportagelijsten1. Evaluatiediagnostiek tot slot is
een structureel onderdeel van getrapte diagnostiek en dient ertoe om het effect van de behandeling te
meten en te evalueren. In deze module:
Toegangsdiagnostiek

23

De screening die laagdrempelig zowel in de eerste als tweede lijn kan worden toegepast. In de
(huis) artsenpraktijk, de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De toegangsdiagnostiek is
vooral exclusiediagnostiek. Het karakter is per definitie grofmazig.
Psychodiagnostisch onderzoek
De gespecialiseerde traumadiagnostiek die kan worden uitgevoerd in de (basis en)
gespecialiseerde GGZ. Het psychodiagnostisch onderzoek leidt cliënt en behandelaar/
diagnosticus door het proces van diagnostiek om te komen tot een gezamenlijke
probleemdefinitie ten aanzien van de trauma-gerelateerde problematiek.

1

Davison, G. (2000), Huschemaekers, G., Smeets, R. (2005), Verheul, R., Kamphuis, J.H.,
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Behandeldiagnostiek
De behandeldiagnostiek dient om te komen tot een behandelindicatie die is toegesneden op de
persoonlijke en specifieke symptomen en klachten en die tegelijkertijd een unieke mix is van
zorgbehoeften en herstel (activiteiten) op diverse levensterreinen.
Evaluatiediagnostiek
De evaluatiediagnostiek behelst het meten van het beloop van de klachten en symptomen
tijdens het behandeltraject en beantwoordt de vraag in welke mate de behandeldoelen
gerealiseerd zijn.
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