‘Adverse childhood experiences are the most basic and longlasting determinants
of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability,
death and health costs’.
Prof. dr. Vincent Felitti, Onderzoeker ACE Studies (2010)

E-Magazine Vroeg Trauma en Nu
Een positieve omgeving kan de schadelijke gevolgen van
vroegkinderlijk trauma omkeren
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Hergebruik
Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit E-Magazine is slechts
geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever.
E-Magazine Vroeg Trauma en NU verschijnt drie tot vier keer per jaar en wordt
verspreid onder circa 5.500 personen.
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1.

De Trauma Academie: vernieuwend, eclectisch en

multidisciplinair
Sonja Leferink, onderzoeker en journalist, in gesprek met Martijne Rensen, sociale wetenschapper

en directeur van CELEVT en STRAKX Traumacentra.

In januari 2018 is het zover: dan opent de Trauma Academie haar deuren met een
rijk programma van nascholing, masterclasses en conferenties rond de signalering,
screening, diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumaproblematiek.
De Trauma Academie is een activiteit van CELEVT, waarvan Martijne Rensen de
initiatiefnemer, directeur en drijvende kracht is.
Kennis en innovatie
5
“Wij verbinden kennis uit de dagelijkse behandelpraktijk met academische inzichten”, aldus Rensen.
“Nederland staat bekend als een van de vooraanstaande landen op het gebied van de diagnostiek en
behandeling van de psychische gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. De groeiende
kennis over neurofysiologische, psychologische en sociale processen die optreden bij chronische
traumatisering in de kinderjaren biedt de mogelijkheid om de relatie tussen traumatische ervaringen in
de kindertijd en psychische stoornissen in de volwassenheid steeds beter te begrijpen en valide
diagnostische instrumenten en kwalitatief hoogwaardige behandelmethoden te ontwikkelen. De Trauma
Academie wil deze kennis breed beschikbaar maken en ook invulling geven aan het overbruggen van
de verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Binnen deze 1-jarige nascholing wordt
hieraan ook nadrukkelijk aandacht besteed. Daarbij doorbreken wij de traditionele scheidslijnen en
spelen wij in op de actuele vraagstukken binnen het vakgebied. Zo combineren wij praktijk en
wetenschap met kennis en innovatie.”
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1-Jarige gespecialiseerde nascholingen

1- Jarige gespecialiseerde nascholing
Piece de resistance van de Trauma Academie zijn de éénjarige nascholingsopleidingen. In maart start de
postacademische nascholing voor [Big-geregistreerde] psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en
GZ-Psychologen. De opleiding richt zich op de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een
voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] en symptomen en klachten van
Complexe Post Traumatische StressStoornis [CPTSS], Dissociatieve Stoornissen en hechtingsproblematiek met
aanverwante comorbiditeit. Deelnemers kunnen opgenomen worden in het CELEVT-Register met de titel vctexpert. De opleiding wordt geaccrediteerd door de FGzP, NVP, VEN, VCGT, NIP met de NtvP [Nederlands Talige
Vereniging voor Psychotrauma] is overleg voor certificering van de opleiding voor registratie als
psychotraumatherapeut https://www.ntvp.nl/certificering-opleiding/.
6

In het najaar 2018 start een vergelijkbare 1- jarige nascholing voor academisch en hbo-opgeleide behandelaren
waaronder basispsychologen, artsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, haptotherapeuten e.a. In
januari kan al een voorbereidende cursus gevolgd worden die ook openstaat voor andere belangstellenden.

Cursussen en Masterclasses
De opleidingsagenda voor het komende jaar is goed gevuld en richt zich ook op een breder publiek van
professionals en belangstellenden. Rensen: “In januari bijten we het spits af met de cursus Integraal
signaleren, gevalideerd screenen en eerste stabilisatiebegeleiding
verpleegkundigen,
fysiotherapeuten,

vaktherapeuten,
haptonomen,

systeemtherapeuten,

juristen,

politieagenten,

voor GGZ-professionals, artsen,

medisch
coaches,

specialisten,

tandartsen,

maatschappelijk

complementaire behandelaren, geestelijk verzorgers en andere professionals.

werkers,

HBO en Academisch

opgeleide professionals kunnen deze cursus ook volgen als voorbereiding op de 1-jarige nascholing die
in het najaar 2018 start. Ook staat een Masterclass trauma, survival en herstel over psychodynamica
en organisatieverandering op de agenda. Deze Masterclass is voor managers – met name interim- en
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verandermanagers, teammanagers en bestuurders in de zorg - beleidsmakers en belangstellende
professionals die ervaring hebben met organisatieverandering en belangstelling voor de toepassing van
het psychodynamisch begrippenkader binnen organisaties.” Er staan meer masterclasses op het
programma. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Trauma en persoonlijkheidsproblematiek
van Martijn Stöfsel en Trudy Mooren vindt in het voorjaar een Masterclass plaats [zie ook het interview
met Martijn Stöfsel elders in dit nummer].
Vooraanstaande experts
Rensen is erin geslaagd om klinkende namen aan de Trauma Academie te verbinden. “Wij zijn heel trots
om in al onze nascholingen te mogen samenwerken met vooraanstaande experts binnen het vakgebied
die ieder hun sporen breed verdiend hebben. Binnen het in ontwikkeling zijnde vakgebied kunnen zij
allen de verschillende inhoudelijke benaderingen, de actuele ontwikkelingen hierin en de discussie
tussen wetenschap en de dagelijkse behandelpraktijk integreren en overdragen. Dat staat borg voor
mooie en inspirerende opleidingen.” Voor meer informatie over de Trauma Academie kijk op
www.trauma-academie.nl
7
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2.

De fasegerichte behandeling, een meeromvattende

behandeling: integratie van meerdere theoretische
oriëntaties
Door Martijne Rensen sociale wetenschapper en directeur van CELEVT en STRAKX Traumacentra.
Fasegerichte behandeling
De fasegerichte behandeling is een meeromvattende behandeling
waarvan gebleken is dat dit een effectieve behandelmethode is die
internationaal als eerste keuze wordt aangemerkt voor in de
kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen met [complexe]
trauma-gerelateerde psychische problematiek. Na een eerste periode
van behandeling, is een forse verbetering in de kwaliteit van leven en
trauma-gerelateerde

symptomen

te

zien.

Indien

de

gehele

“Omdat traumatische syndromen
gemeenschappelijke kenmerken
hebben, volgt het herstelproces ook
een gemeenschappelijke weg. De
fundamentele fasen van herstel zijn
het zorgen voor veiligheid,
reconstrueren van het traumatische

behandeling wordt afgerond neemt de psychopathologie in sterke

verhaal en het herstellen van de
8
verbondenheid tussen de

mate af en verdwijnt in veel gevallen1. De kwaliteit van leven, de

overlevende en de gemeenschap”.

maatschappelijke participatie en het sociaal functioneren neemt in

Judith Lewis Herman, 1992.

hoge mate toe.

Fase 1: Stabilisatie, symptoomreductie, vaardigheids-ontwikkeling en voorbereiden traumabehandeling
De eerste behandelfase omvat meestal twee complementaire benaderingen. Een benadering die in het
teken staat van het overwinnen van de angst voor het aangaan van een samenwerkings- en
vertrouwensrelatie met de therapeut. En een op de klachten en symptomen gerichte benadering waarin
het leren omgaan met symptomen en het hanteren hiervan in het dagelijks leven en het voorbereiden
op traumabehandeling centraal staat.

Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2010; Stofsel, Mooren, 2011; Van der Hart, Steele, Nijenhuis, 2017; Stofsel,
Mooren, 2017.

1
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Fase 2: Traumabehandeling
De traumatische herinneringen zijn geen gewone, narratieve herinneringen, maar onwillekeurige,
pijnlijke en sterk emotionele en lichamelijke ervaringen, die niet of onvoldoende zijn geïntegreerd in
het autobiografisch geheugen. In de tweede behandelfase worden deze traumatische herinneringen met
behulp van verschillende traumaverwerkingsmethodes omgezet in gewone narratieve herinneringen
die een plaats krijgen het eigen levensverhaal 2.
Fase 3: Re-integratie van de persoonlijkheid en rehabilitatie
Een van de opgaven in de laatste behandelfase is dat de cliënt zichzelf een ruimer perspectief in ruimte
en tijd gaat toestaan: niet langer [over]leven van dag tot dag, maar een zelfbewustzijn waarin het ‘hier
en nu’ centraal staat en die is ingebed in een helder en toegeëigend besef van het verleden en de
toekomst. Omdat traumatische ervaringen de persoonlijke ontwikkeling in een aantal opzichten in de
weg hebben gestaan, zal de cliënt diverse inhaalacties gaan ondernemen: met betrekking tot opleiding,
werk, vriendschappen en relaties en seksualiteit3.
9
Niet lineair maar vaak naadloos verweven
Deze behandelingsfasen zijn niet lineair, maar worden vaak afgewisseld of zijn naadloos verweven. Bijvoorbeeld, een
korte stabilisatie-interventie kan plaatsvinden in de sessie, die gevolgd wordt door werk met traumatische
herinneringen en dan door een aantal integratieve interventies in het dagelijks leven – tegelijk en opvolgend in één
sessie. Het idee achter de fase-gerichte behandeling is dat de cliënt in de regel nog onvoldoende stabiel is en
onvoldoende spankracht heeft om de directe confrontatie met de complexe traumatische herinneringen aan te kunnen.
Bij ernstige instabiliteit lijkt het van belang om vast te stellen wat iemand instabiel maakt en welke specifieke
interventies die instabiliteit kunnen verminderen en de spankracht te vergroten. In sommige gevallen komt de
instabiliteit door ‘spontane’ overspoelende herbelevingen, in dat geval kan de therapeut sneller traumabehandeling of
geleide realisatie inzetten om te stabiliseren.

Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2010; Stofsel, Mooren, 2011; Van der Hart, Steele, Nijenhuis, 2017; Stofsel,
Mooren, 2017.
3
Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2010.
2
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Integratie van verschillende theoretische oriëntaties
De behandeling is idealiter gebaseerd op een integratie van verschillende theoretische oriëntaties. Zowel
behandelingen gericht op het heden, als therapieën gericht op het verleden blijken te werken.
Voorbeelden van behandelmethoden die op het verleden gericht zijn, zijn bijvoorbeeld EMDR, exposure
therapie, geleide synthese en geleide realisatie en psychodynamische therapievormen. Voorbeelden van
modellen die op het heden gericht zijn, zijn gedragstherapie en psycho-educatie.
De standard of care is zoals genoemd, de
De best-practice in de behandeling van cliënten met

fasegerichte

complexe

trauma-gerelateerde

verscheidenheid aan therapeutische interventies

problematiek

en

een

psychische

voorgeschiedenis

van

behandeling

gebaseerd

op

waarin

verschillende

een

ruime

therapeutische

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is dat een

modellen aan bod

combinatie van op het heden gerichte behandeling in

gedragstherapeutische

combinatie met op het verleden gerichte behandeling.

worden geïntegreerd voor het onderzoeken en

Er kan voor een bepaalde behandelmethode of een

veranderen

combinatie van behandelmethoden gekozen worden op

gebaseerde geloofssystemen of om stressvolle

basis van de opleiding van de behandelaar, de

ervaringen of impulsief gedrag en emoties te

behandelcontext, de wijze waarop de cliënt zich

leren hanteren. Er kan gekozen worden uit een

presenteert of de voorkeur van de cliënt.

ruime

van

Psychodynamisch

georiënteerde

technieken

aan

cognitief
eclectisch

disfunctionele

verscheidenheid

interventies
•

komen. Waarin

trauma-

therapeutische

bijvoorbeeld4:

psychotherapie

gecombineerd

met

Cognitieve

gedragstherapie [CGT] en waar aangewezen [tijdelijk] medicatie;
•

Transference Focused Psychotherapy [TFP], Mentalisation Based Therapy [MBT];

•

Dialectische

gedragstherapie,

schematherapie,

systeemtherapie,

Acceptance

and

Commitment Therapy [ACT];
•

EMDR [Eye Movement Desensitisation and Reprocessing], Imaginair Exposure, Cognitief
Exposure, Geleide Synthese en Realisatie;

4

Rensen, 2017
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•

Psychomotore

therapie,

Sensori

Motor

Psychotherapie

[SP],

beeldende

therapie,

hartcoherentie training;
•

Complementaire behandeling, coaching, advies, begeleiding, lotgenotencontact, psychoeducatie, cursussen, sociaal-maatschappelijke begeleiding, re-integratie begeleiding.

Behandelduur
De behandelduur is naar de huidige inzichten gemiddeld 1 tot 4 jaar, uitgaande van 100 tot 150
consulten per jaar bij Complexe Post Traumatische Stress Stoornis [CPTSS] en minder complexe
Dissociatieve Stoornissen. Bij hoge psychische, somatische co-morbiditeit en een complexere
voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan de behandeling langere tijd in
beslag nemen. Bij complexe Dissociatieve Stoornissen, in het bijzonder de Dissociatieve Identiteit
Stoornis [DIS] is dat vrijwel altijd het geval. Net als bij andere EPA-problematiek [Ernstige
Psychiatrische Aandoeningen] kan er sprake zijn van chroniciteit en is langere begeleiding gedurende
het leven nodig5.
11

Gedesorganiseerde hechting en de therapeutische samenwerking
Cliënten met een geschiedenis van interpersoonlijk trauma in de kindertijd hebben dikwijls grote
problemen met vertrouwen. Als volwassenen met een dergelijke achtergrond in therapie komen, kunnen
deze moeilijkheden met hechting in sterke mate gereactiveerd worden. Dit manifesteert zich vaak in de
richting van hun therapeuten en kan spelen in diverse complexe overdrachtsmanifestaties. Velen
ontwikkelen een zogenoemde gedesorganiseerde hechting. Deze vorm van hechting hangt samen met
het gegeven dat de dader zowel een bron van betrekkelijke ‘veiligheid’ als van bedreiging kan zijn. Ze
bestaat uit abrupte wisselingen of

combinaties van hechtingsgedrag

6

. De behandeling van

gedesorganiseerde gehechtheidspatronen impliceert het kunnen omgaan met de re-enactments in de
therapeutische werkrelatie, die intense gevoelens en overdrachtsfenomenen bij zowel de cliënt als de

5
6

Rensen, 2017
Liotti, 2004; Hafkenscheid, 2012; Hafkenscheid, 2016; Van der Hart, Steele, Nijenhuis, 2017
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therapeut
In de traumabehandeling is het de uitdaging hoe
stagnaties,

impasses

en

herhalende

transactiepatronen op te sporen, te doorbereken,
om te buigen en een veilig kader voor de
samenwerking te realiseren. Cliënten kunnen hun
therapeut gaan zien als iemand die erop uit is het
gestelde vertrouwen te schenden en hen te
mishandelen. Daarom kunnen zij de neiging
hebben de therapeut op de proef te stellen, zich
extreem

angstig

jegens

hem

te

voelen,

buitengewoon afstandelijk te blijven, woedend te

kunnen

afweermechanismen,
tegenoverdracht.

veroorzaken
weerstand,

Gericht

op

waaronder

overdracht
verwerking

en
van

traumatische herinneringen
Essentieel is dat herstel alleen mogelijk is als mensen
de

pijnlijke

confrontaties

met

traumatische

herinneringen ook durven en kunnen aangaan en dat
de traumatische ervaringen worden verwerkt en
geïntegreerd worden in iemands levensverhaal. Het is
essentieel dat de traumabehandeling gericht is op de
verwerking van de traumatische ervaringen.

zijn en dergelijke. Zij kunnen de therapeut
daarentegen

ook

ervaren

als

een

goede

Bij

volwassenen

met

een

voorgeschiedenis

van

ouderfiguur of redder, aan wie zij zich vast willen

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering wordt er

klampen of door wie zij verzorgd of gered willen

nogal eens van uitgegaan dat trauma-verwerking

worden. Cliënten kunnen ook alterneren tussen

gecontra-indiceerd zou zijn en wordt hiervan afgezien.

beide patronen van traumatische overdracht. Een

Als argument wordt vaak gebruikt dat de problematiek

belaste of complexe overdracht is kenmerkend

wegens de hoge co-morbiditeit of de complexiteit van

voor veel vroeg-getraumatiseerde cliënten, maar

de traumatisering te zwaar is. Als tweede argument

wordt wellicht het meest zichtbaar bij cliënten met

wordt

Complexe PTSS, Dissociatieve Identiteit Stoornis

traumabehandeling niet aan zouden kunnen vanwege

[DIS]

het gevaar van decompensatie. Te vaak wordt ook

en

een

[co-morbide]

borderline-

vaak

persoonlijkheidsstoornis [BPS]. Bij DIS kunnen

gedacht

sommige

getraumatiseerde

dissociatieve

delen

van

de

persoonlijkheid de therapeut redelijk vertrouwen,

dat

aangevoerd

in

de

dat

kinderjaren

volwassenen

deze
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vormen

van

traumabehandeling niet zouden wensen of dat beter

terwijl andere dat allerminst doen.

Vorselaarstraat 30

cliënten

BTW NL 0776.25.614.B03
IBAN NL28ABNA0464380863

KvK 56697066
www.celevt.nl

12

‘vooruitgekeken kan worden dan omgezien’7. Uit onderzoek blijkt echter dat cliënten met complexere
trauma- gerelateerde stoornissen en bijkomende co-morbiditeit net zoveel van CGT-traumabehandeling
profiteren als cliënten zonder co-morbide stoornissen en minder complexe trauma-gerelateerde
psychische problematiek 8 .

Daarom moet het streven zijn om op basis van de uitkomsten van de

diagnostiek, en de draagkracht en draaglast, zo snel als dat voor de individuele cliënt mogelijk is over
te gaan op CGT-traumabehandeling

Gericht op herstel
Herstel impliceert een actieve acceptatie [en dus bewustwording] van de eigen omstandigheden met de
daarbij behorende mogelijkheden en beperkingen. Cliënten benoemen herstel vaak in termen van het
overwinnen van gevoelens van diepe wanhoop en hulpeloosheid, het leren anticiperen op en hanteren van
symptomen en stressvolle gebeurtenissen, het hervinden van controle op hun leven, het weer nemen van
eigen verantwoordelijkheid. Het toenemen van eigenwaarde, het gevoel weer iets voor de ander te kunnen
betekenen en het als persoon erkend worden.

13

Hoop, toekomstperspectief, optimisme en steun, spelen een centrale rol in het herstelproces, evenals de
mogelijkheden om de eigen autonomie te versterken door zelf keuzes te maken, beslissingen te nemen en
risico’s aan te gaan .

Hierbij is zelfbeeld en zingeving en verbondenheid met anderen belangrijk:

hernieuwde betekenisgeving aan eigen traumatische jeugdervaringen gaat vaak samen met een proces
waarbij achter de identiteit en het zelfbeeld van slachtoffer / getroffene zijn [weer] een unieke persoon
tevoorschijn komt, met een uniek verhaal en persoonlijke wensen en ambities. Daarmee ontstaan ook weer
nieuwe mogelijkheden tot het ontwikkelen van autonomie en talenten, zelfrespect en zelfwaardering, het
oppakken van betekenisvolle relaties, en het oriënteren op persoonlijke wensen en doelen.

7

Lampe Mitmansgruber, Gast, Chlussler, 2008; Draijer, Langeland, Boon, 2012.

8

Van Minnen, 2010; Van Minnen, Van der Vleugel, Van den Berg, De Bont, De Roos, Van der Gaag, De Jongh,

2016. Zie ook Mosquera, Gonzales, 2012; Van der Hart, Groenendijk, Gonzalez, Mosquera,Solomon, 2014.
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Behandeling PTSS klachten en verder
Bij cliënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering met CPTSS en
Dissociatieve Stoornissen – en aanverwante co-morbiditeit - zijn wel meer voorzorgsmaatregelen, een
langere voorbereidingstijd nodig, voordat tot traumaverwerking kan worden overgegaan dan bij
eenmalige traumatisering en minder complexe traumatisering het geval is. Er is ook meer
behandelexpertise nodig9. Afname van PTSS klachten blijkt in de meeste onderzoeken samen te gaan
met [lichte] verbetering van de andere trauma-gerelateerde psychische klachten. Echter, ook na een
succesvolle aanpak van de PTSS klachten hebben de meeste cliënten nog steeds last van andere traumagerelateerde en co-morbide klachten die behandeling behoeven10.

14

Lezen Rensen, G.M; 2017; Trauma Academie, Uitgangspunten Traumabehandeling, voor zover relevant
voor de Academie. Te downloaden via http://celevt.nl/traumabehandeling/

Hierin staan ook de

literatuur verwijzingen.

9

Brand,Loewenstein, Spiegel, 2008; Van Minnen 2010; De Jong, Broeke, 2012.
Ten Broeke, 2016

10
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3.

Anton Hafkenscheid doceert aan de Trauma

Academie over de therapeutische relatie
‘Durf fouten te maken en te erkennen’
Sonja Leferink, onderzoeker en journalist, in gesprek met Dr. Anton Hafkenscheid klinisch ?
psycholoog/ psychotherapeut bij het Arken/Sinaï Centrum.

Hafkenscheid is klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Arkin/Sinaicentrum, Joodse GGZ, Hij is al vele
jaren docent aan diverse postdoctorale opleidingen [in Utrecht, Nijmegen en Leuven] en nu ook aan de
postacademische nascholing van de Trauma Academie. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren
dat de therapeutische relatie minstens zo belangrijk, en misschien zelfs nog belangrijker, is voor het
succes van de behandeling dan de gekozen therapeutische technieken2.

15 De
“De sterke focus op richtlijnen en protocollen in ons vak moedigt de therapeut niet meer aan om naar binnen te kijken.
persoon van de therapeut is als het ware inwisselbaar geworden”, aldus Anton Hafkenscheid. Maar niets is minder waar:
therapeuten moeten - net als cliënten - hun ‘moeilijke’ gevoelens leren (h)erkennen om ze vervolgens therapeutisch te kunnen
gebruiken. Primaire en secundaire emoties kunnen de therapeutische relatie vertroebelen. Primaire emoties zijn aangeboren en
secundaire emoties zijn aangeleerde reacties op primaire emoties waarvoor mensen – bijvoorbeeld door vroegkinderlijk trauma
– een sterke aversie of angst hebben ontwikkeld. In zo’n geval is een belangrijk doel van de behandeling om in contact te komen
met de primaire emoties die onder de secundaire emoties verborgen liggen. Dat geldt voor patiënten én therapeuten, benadrukt
Hafkenscheid.

Primaire emoties
“Heel veel van mijn onderwijswerk bestaat er dan ook uit om therapeuten meer met hun primaire
emoties in contact te brengen, vooral de primaire emoties die zij niet zo goed kennen of toelaten. Zelf
heb ik bijvoorbeeld een lage tolerantie voor mijn angst. Niet dat angst er niet mag zijn, maar ik heb
altijd wel geleerd me ertegen te verzetten. Want angst past niet goed bij het beroepsprofiel van de
behandelaar, het past niet bij je rol. En dan kun je angst voor de angst ontwikkelen.” Wanneer de
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therapeut zicht heeft op zijn eigen primaire emoties en ze serieus neemt, kunnen ze juist een positieve
rol in de therapeutische relatie spelen.
Binnenwereld onderzoeken
“Dan praten we over tegenoverdracht. In het Freudiaanse denken had tegenoverdracht een negatieve
bijklank: het verhindert dat je neutraal naar de patiënt kan zijn. Maar neutraliteit in het patiëntcontact
bestaat niet, dat is een illusie. Therapeuten hebben alleen zichzelf als instrument, we moeten het juist
hebben van onze eigen emoties en percepties. Je eigen binnenwereld goed kunnen onderzoeken, dáár
gaat het om. En die emoties positief inzetten in de therapeutische relatie.” Er bestaan inmiddels allerlei
instrumenten om de kwaliteit van therapeutische relatie te duiden en te monitoren. In zijn boek De
therapeutische relatie beschrijft Hafkenscheid er verschillende, zoals de Therapeut Tevredenheidsschaal
[TSS],

de

beoordelingslijst

Therapiegesprek

[SEQ],

the

Session

Rating

Scale

[SRS],

the

Countertransference Questionnaire [CQ] en de Impact Message Inventory-Circumplex [IMI-C]. Over dat
laatste instrument, in het Nederlands de Beoordelingsschaal Beïnvloedingsboodschappen-Circumplex
[BBB-C], praten we door. De BBB-C werd door Hafkenscheid vertaald en uitgebreid gevalideerd voor de
Nederlandse praktijk.

16

Patiënt en context veranderen
“De BBB-C is een van oorsprong Amerikaans instrument ontwikkeld door Donald Kiesler. Hij was een
rechtstreekse leerling van Carl Rogers, grondlegger van de Rogeriaanse, cliëntgerichte therapie. Kiesler
heeft zich losgemaakt van het Rogeriaanse denken en is zich gaan richten op hoe mensen met elkaar
omgaan. Zijn uitgangspunt is dat psychopathologie niet alleen ín het individu, maar vooral tússen
individuen bestaat. Dat is ontleend aan het symbolisch interactionisme: mensen creëren samen hun
sociale werkelijkheid. Een persoonlijkheid bestaat niet, wij maken die. Om een simpel voorbeeld te
noemen: de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan van Amsterdam was een aimabele man,
maar Van der Laan werd ook tot een aimabele man gemaakt door ons. Kiesler werkt dat heel strak uit.
Het impliceert dat als je persoonlijkheidsproblematiek wilt aanpakken – heel veel vroegkinderlijk
getraumatiseerden kampen met persoonlijkheidsproblematiek – niet alleen de patiënt maar ook diens
context moet veranderen. De manier waarop andere mensen met hem omgaan.”
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Beïnvloedingsboodschappen in kaart brengen
Kiesler

ontwikkelde

de

BBB-C

om

therapeuten

bewust

te

maken

van

bevels-

en

betrekkingsboodschappen die zij in de communicatie met patiënten ontvangen. Het zijn ambigue
boodschappen die zich in de therapeutische relatie vaak aandienen als storende ‘gevoelens’, zo beschrijft
Hafkenscheid in De Therapeuische relatie. “Beïnvloedingsboodschappen zijn dat wat jij bij mij oproept
en wat ik bij jou oproep, en dat blijft vaak impliciet. De C van circumplex heeft betrekking op de
interpersoonlijke cirkel, dus de Roos van Leary. De BBB-C brengt via zelfscore in kaart wat mensen over
elkaar voelen. Dat is de ruime definitie van tegenoverdracht: wat voelt de therapeut over dit contact?”

BBB-C: STERKTE BEÏNVLOEDINGSBOODSCHAPPEN
BOVEN (D); 3,0
BOVEN-TEGEN (HD);
3,6

BOVEN-SAMEN (FD);
1,0
TEGEN (H); 3,4

17

SAMEN (F); 1,4

ONDER-SAMEN (FS);
1,6
ONDER-TEGEN (HS); 2,9
ONDER (S); 2,7

Twee dimensies, acht subschalen
De BBB-C meet over twee dimensies: de gevoelsdimensie op de horizontale as [vriendelijk/samen] –
vijandig/tegen] en de machtsdimensie op de verticale as [dominant/boven – onderdanig/onder]. Er zijn
acht subschalen die de interpersoonlijke cirkel in acht ‘taartpunten’ [octanten] verdelen die elke een
mengvorm representeren van de beide hoofddimensies. De schaal bevat 56 vragen die de therapeut
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met 1 [helemaal niet van toepassing], 2 [een beetje van toepassing] 3 [nogal van toepassing] of 4
[sterk van toepassing] beantwoordt. Vragen zijn bijvoorbeeld: ‘Als ik bij hem ben dan … geeft hij mij
het gevoel dat ik door hem op afstand word gehouden, … geeft hij mij het gevoel dat hij het, ongeacht
wat ik zeg, altijd met me eens zal zijn, … geeft hij mij het gevoel alsof hij door mij op een voetstuk
geplaatst wil worden, … lijkt het alsof hij zenuwachtig is in mijn aanwezigheid.’
Afstandelijke boodschappen
De scores worden per subschaal geplot op de cirkel.1 “Je tekent eigenlijk een soort spinnenweb. Zo kun
je zien welke beïnvloedingsboodschappen je bij een bepaalde patiënt het sterkst ervaart. Daarmee
probeer je tijdens de therapie aan het werk te gaan. Als ik bijvoorbeeld het gevoel hebt dat mijn patiënt
heel erg dominant is, dan kijk ik hoe ik die dominantie ter sprake kan brengen. Op een respectvolle
manier, zodat de patiënt zich ervan bewust wordt hoe hij of zij overkomt op de ander. Ze stralen
bijvoorbeeld zonder dat te beseffen vijandige of afstandelijke boodschappen uit. Met de BBB-C vang je
dat soort boodschappen. Ik heb er 10 jaar lang onderzoek naar gedaan en het blijkt een behoorlijk
betrouwbaar instrument om tegenoverdrachtsreacties van therapeuten goed in kaart te brengen.”
18

Een betere therapeut worden
De BBB-C mag dan een nationaal en internationaal goed gevalideerd meetinstrument zijn, het gebruik ervan is in
Nederland bepaald nog geen gemeengoed. “Dat heeft veel te maken met de ROM-cultuur in Nederland”, denkt
Hafkenscheid. “Er moet ontzettend veel gemeten worden en therapeuten kunnen de tijd die ze besteden aan het
invullen van de BBB-C niet wegschrijven. Je zou het op de DBC van de patiënt kunnen schrijven, maar dat is vervelend
want gaat af van de behandeltijd. Dus dan moet je het in je eigen tijd doen. Ik vind dat de moeite waard want de
winst is dat je er een betere therapeut door wordt. Het bevordert de introspectie en ik durf de stelling aan dat je
daardoor minder vaak schade in de therapie teweeg brengt. Therapeuten die zich niet erg bewust zijn van wat de
patiënt voor hun gevoel met hen doet, zullen eerder brokken maken dan therapeuten die een goed contact hebben
met hun eigen binnenwereld.”
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IJzer smeden als het koud is
Hafkenscheid is dan ook van plan om tijdens zijn cursusonderdelen in de Trauma Academie veel
aandacht te besteden aan zelfmonitoring van therapeuten. “Vaak zie je dat therapeuten politiek correct
hun mond zitten te houden terwijl ze zich eigenlijk storen aan of geremd raken door het gedrag van de
patiënt. Dat sijpelt op een gegeven moment door. Dan schrikt de patiënt zich een hoedje en voelt zich
verraden door de therapeut. Ik zeg altijd: je moet het ijzer smeden als het koud is, niet als het heet is.
Want dan staan mensen er meer voor open. Daarom moeten therapeuten echt leren om eerder uit te
spreken waar ze last van hebben in het contact met de patiënt. Op een respectvolle manier uiteraard.”
In zijn boek geeft Hafkenscheid eenvoudige maar doeltreffende voorbeelden hoe gevoelige kwesties ter
sprake te brengen tijdens de therapie. “Tijdens de cursus gaan we heel veel oefenen. Mensen moeten
het model even doorkrijgen. Theoretisch is het gemakkelijk maar praktisch toepassen is moeilijk. Voelen
kan iedereen. Contact krijgen met zijn of haar gevoel kan ook iedereen. Er vervolgens ook iets mee
dóen, is vaak razend moeilijk. Dat moet je durven doorzetten.”
Tegen een stootje kunnen
Tot slot: wanneer doet de docent Anton Hafkenscheid tevreden de deur van het leslokaal achter zich
dicht? “In de eerste plaats als mensen plezier hebben in het vak. Dat vind ik zó belangrijk.

Heel veel therapeuten zijn in mijn ogen te angstig, bang om het fout te doen bij getraumatiseerde mensen.
Maar getraumatiseerde mensen zijn op een bepaalde manier veel meer door de wol geverfd dan wij, die
kunnen heus wel tegen een stootje. Bedenk dat zij vrijwel nooit hebben ervaren dat anderen, vooral
degenen die hen hebben misbruikt, verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. Als jij dat als therapeut
wél doet, dan laat je zien dat het ook anders kan en dat is een positieve ervaring.

Als ik die boodschap binnen krijg bij mijn cursisten, dan ben ik tevreden. Dat ze leren met wat meer
vertrouwen naar zichzelf gaan kijken en daardoor minder verkrampt in het therapeutisch contact zijn.
Ik ben ik ervan overtuigd dat ze vroegkinderlijk getraumatiseerden dan beter kunnen helpen. Fouten
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maken is niet erg. Fouten erkennen en de ander erkennen in de pijn die dat doet, daar gaat het om. Als
je dat kunt, is het goed.”

Trauma Academie Anton Hafkenscheid is regelmatig dagvoorzitter van
de CELEVT Congressen en is vanaf het begin betrokken de Stichting
STRAKX Onderzoek en Innovatie als lid van de Wetenschappelijke
Adviesraad. Daarnaast is hij verbonden als docent aan de Trauma
Academie. Hij verzorgt drie onderdelen in de 1-jarige postacademische
nascholing

voor

BIG-geregistreerde

psychiaters,

klinisch

en

GZ-

psychologen, namelijk de modules Diagnostiek: ‘Het aangaan van de
therapeutische

werkalliantie;

van

samen

keuzes

maken

naar

therapeutische reflexie’. Behandeling Traumaverwerking. Fase 1.’ Het
omgaan met gedesorganiseerde hechtingspatronen; het bestendigen van
de therapeutische alliantie in de eerste behandelfase’. Fase 2 en 3. ‘De
20

therapeutische relatie als stabiliserende en integratieve factor in de fase
van traumaverwerking en Re-integratie’. Voor een compleet overzicht van
het opleidingsprogramma, data en locatie zie

http://celevt.nl/trauma-

academie-twee/
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Lezen

Hafkenscheid,

A.;

2014;

De

therapeutische

relatie,

De

tijdstroom

en

https://antonhafkenscheid.nl/
http://celevt.nl/trauma-academie-twee/
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4.

over

Onno van der Hart doceert aan de Trauma Academie
de

fasegerichte

behandeling

bij

cliënten

met

dissociatieve stoornissen: “Herken innerlijke kracht en
respecteer die”
Sonja Leferink, onderzoeker en journalist, in gesprek met prof. Dr. Onno van der Hart, emeritus
hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering.

Psycholoog, therapeut, onderzoeker en emeritus hoogleraar
Onno van der Hart stond aan de basis van de fasegerichte
behandeling. Met Ellert Nijenhuis en Kathy Steele schreef hij
daarover ‘Het belaagde zelf. Structurele dissociatie en de
behandeling van chronische traumatisering’11. De vuistdikke
bundel geldt nationaal en internationaal als standaardwerk
en de fasegerichte behandeling is inmiddels de standard of
care voor aan de behandeling van cliënten met complexe
trauma-gerelateerde stoornissen en een voorgeschiedenis
van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] en
aan ernstige hechtingsproblemen gerelateerde stoornissen:
de Complexe Posttraumatische StressStoornis [CPTSS] en
Dissociatieve Stoornissen [DS].

Er zijn in Nederland weinig onderzoekers en
behandelaars

die

meer

weten

dissociatieve stoornissen dan Onno van
der Hart. Al tientallen jaren werkt hij met
overlevers van Vroegkinderlijke Chronische
22
Traumatisering [VCT] aan hun herstel. Hij
ontdekte: “Deze mensen hebben een
geweldige innerlijke kracht. Je kunt
niet anders dan diep respect hebben
voor het feit dat ze een manier hebben
gevonden om te blijven functioneren in
uiterst moeilijke omstandigheden.”

Zorgvuldige diagnostiek
Ondanks het bestaan van een adequate behandeling en goede screenings- en diagnostische
instrumenten bestaat er nog veel onwetendheid – en soms zelfs onwil – rond de diagnose en
behandeling van CPTSS en Dissociatieve Stoornissen, constateert Van der Hart tot zijn spijt.
“Dissociatieve stoornissen worden vaak niet als zodanig herkend omdat het diagnostisch beeld
Oorspronkelijke titel The haunted self. Structural dissociation of personality and the treatment of chronic
traumatization, (2006)

11
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uiteenlopende

stoornissen

kan

omvatten:

eetstoornissen,

stemmingswisselingsstoornissen,

angststoornissen, depressie. Dissociatieve stoornissen maskeren wat er zich binnenwereld van de
getraumatiseerde afspeelt. Maar juist het begrijpen van de onderliggende dissociatie is voor de cliënt
en de behandelaar sleutel tot herstel. Daarom is zorgvuldige diagnostiek zo belangrijk.” Gevalideerde
vragenlijsten kunnen hierbij behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld de Dissociation Questionnaire [DIS-Q],
Somatoform Dissociation Questionnaire [SDQ-2-0] voor
screening en

de

Structured Clinical Interview for

Dissociative Disorders [SCID-D], Dissociative Disorder

Overlevingsstrategie

Interview Schedule [DDIS], Trauma and Dissociation
“Om

Symptoms Interview [TADS-I] voor diagnostiek.
Een belangrijke boodschap, omdat naar schatting bij 13% van de volwassen bevolking sprake is van een
Dissociatieve Stoornis.12

omdat

de

functies

van

omgeving niet of onvoldoende zijn geïntegreerd. De
persoonlijkheid heeft zich als het ware opgedeeld in
[alters]

die

meer

of

minder

autonoom kunnen zijn, met bijvoorbeeld een eigen
naam, leeftijd en voorkeuren. Meestal is dit het gevolg
van

ernstige

en

komen,

veilige

hechtingsfiguren in het leven van een kind
vooral een bron van pijn, dreiging en angst zijn

langdurige

mishandeling

en/of

uit.

Zowel

het

hechtingssysteem
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het

leiden tot een gedesorganiseerde hechting. Dit
heeft zijn weerslag op de neurobiologische
ontwikkeling van kinderen met alle gevolgen
van dien. Dissociatieve stoornissen (DS) zijn
eigenlijk een overlevingsstrategie, een manier
om met onverdraaglijk lijden (zowel fysiek als
psychisch) te kunnen leven.

Deth, R. van (2017) Inleiding in de psychopathologie. Utrecht: Bohn, Stafleu & Van Loghum
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als

verdedigingssysteem zijn geactiveerd wat kan

verwaarlozing voor het 8e levensjaar.

12

is

treedt een double bind op”, legt Van der Hart

bewustzijn, geheugen, identiteit en waarneming van de

delen

te

sturing gevende ouders en verzorgers, dan

Bij een Dissociatieve Stoornis ontbreekt een coherente

verschillende

wasdom

in plaats van emotioneel stimulerende en

Meerdere persoonlijkheidsdelen

persoonlijkheidsstructuur

tot

gehechtheid nodig. Wanneer de belangrijkste
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Innerlijke chaos
Tegelijkertijd staan Dissociatieve Stoornissen een normaal leven in de weg omdat er vaak zo veel
disfunctioneel

gedrag

en

problemen

uit

voortkomen:

relatieproblemen,

zelfbeschadiging,

dwanghandelingen, verslaving, het onvermogen om emoties adequaat te reguleren. “Sommige
getraumatiseerden hebben besef van de dissociatieve stoornis. Ze hebben bijvoorbeeld al jaren contact
en overleg met de delen van hun persoonlijkheid. Anderen beleven de stemmen uit andere delen van
hun persoonlijkheid als bedreigend en ervaren vooral innerlijke chaos.” Mensen met een [complexe]
Dissociatieve Stoornis leggen vaak een lange weg af in de GGZ. Ten eerste omdat de diagnose niet of
pas na veel jaren gesteld wordt, maar ook omdat de behandeling veel tijd vergt en de benodigde
expertise nog [te] dun gezaaid is. Verkeerde behandelingen, wachtlijsten voor de juiste behandeling en
van het kastje naar de muur gestuurd worden zijn het gevolg. In het ergste geval wordt de cliënt
afgeschreven met het stempel ‘onbehandelbaar’ of ‘behandelresistent’13.

Integrale visie
24
Daarom zet Van der Hart zich vol overtuiging in voor CELEVT en STRAKX Traumacentra. “CELEVT en
STRAKX Traumacentra [i.o.] werken vanuit een integrale visie, er is veel oog voor het algemene welzijn
van de cliënt en

daarom worden verschillende therapeutische en ondersteunende benaderingen

geïntegreerd. Bij STRAKX Traumacentra [i.o. ] zijn naast individuele psychotherapeutische behandeling
ook complementaire behandelingen, fysiotherapie, yoga, psychomotorische therapie, haptotherapie,
hulphond, lotgenoten- en partnergroepen, maatschappelijk werk, schuldhulp, en niet te vergeten
samenwerking met somatische behandelaren belangrijke ingrediënten.” Zelf brengt Van der Hart zijn rijke
expertise betreffende de fasegerichte behandeling in door middel van lezingen en workshops op de CELEVT
congressen en Landelijk Hart College en vanaf 2018 als docent van de 1-jarige postacademische nascholing
aan de Trauma Academie [zie kader onderaan dit artikel].

13

Zie ook www.celevt.nl/publikaties
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Gewoon leven opbouwen
“In de eerste fase draait het om stabiliseren: symptomen behandelen en mensen vaardigheden
aanreiken waardoor er meer ruimte en energie in hun leven komt om de confrontatie met de
traumatische ervaringen en herinneringen aan te gaan. Dat gebeurt in de tweede fase. Ten slotte komt
de integratie van de persoonlijkheid en het opbouwen van een gewoon leven aan bod in de derde fase.
Dat begint bij het besef dat ze in het hier en nu veilig zijn en zich niet meer voortdurend belaagd hoeven
voelen. Het is overigens geen lineair proces, je moet het meer zien als een spiraal”, aldus Van der Hart.
Samenwerking en gelijkheid
Het klinkt eenvoudig op papier, maar de behandeling vergt een lange adem van cliënt en therapeut.
“Het gaat erom een samenwerkingsrelatie op basis van gelijkheid te creëren. Vaak hebben cliënten al
een bepaald stempel gekregen, want mensen met dissociatieve stoornissen passen doorgaans niet in
de procedures en systemen van GGZ. Je moet als therapeut niet snel willen scoren of reageren vanuit
het defensief omdat je het beter zou weten. Je moet vreugde kunnen beleven aan de kleine stappen die
je samen zet. Bijvoorbeeld slaapproblemen overwinnen. Herken de innerlijke kracht van mensen,
respecteer dat en sluit erbij aan. Om cliënten te helpen ontdekken dat veilige hechting mogelijk is, moet
dit een belangrijk thema in de behandeling zijn.”
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Zo kan het ook
Na een eerste periode van gespecialiseerde traumabehandeling nemen de klachten en symptomen af en
de kwaliteit van leven neemt sterk toe. Als de hele behandeling gevolgd wordt kan iemand een steeds
beter leven leiden en kunnen de trauma-gerelateerde symptomen zelfs verdwijnen. Een behandeling duurt
minstens 4-5 jaar. Het kan soms wel tien of vijftien jaar duren voordat de cliënt het alleen maar overleven
volledig achter zich kan laten en als geïntegreerde persoon een leven kan leiden en veilige relaties hebben.
“Alles is nieuw, ze moeten alles ontdekken en leren. De integratie van de persoonlijkheid begint met korte
momenten waarop de cliënt zich realiseert: hé, zo kan het ook! Het is heel hard werken, maar die helende
momenten zullen steeds vaker en steeds langer duren”, schetst Van der Hart een hoopvol perspectief. “En
al zullen sommige triggers nooit helemaal hun lading verliezen, mensen zijn dan wel in staat om te
reflecteren en zich te realiseren dat die angst tot het verleden behoort.”

26
Trauma Academie
Onno van der Hart is vanaf het begin betrokken bij CELEVT. Bij de Stichting STRAKX en STRAKX, eerst
als lid van de Raad van Toezicht en nu als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad. Daarnaast is hij
verbonden als docent aan de Trauma Academie. Hij verzorgt twee onderdelen in de 1-jarige
postacademische nascholing voor BIG-geregistreerde psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, namelijk
de modules Fase 2. ‘Van vermijden naar realiseren, behandeling van traumatische herinneringen bij
cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis’ en Fase 3 ‘Persoonlijkheids(re)integratie en rehabilitatie
bij cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis’. Voor een compleet overzicht van het
opleidingsprogramma, data en locatie zie http://celevt.nl/trauma-academie-twee/
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Lezen

Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis en Kathy Steele [2010]. Het belaagde zelf: Structurele
dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering. Amsterdam: Boom.
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5.

Docent aan de Trauma Academie, psycholoog en

therapeut Martijn Stöfsel vindt traumagerichte behandeling
essentieel “Durf eerder met verwerking aan de slag”
Sonja Leferink, onderzoeker en journalist, in gesprek met Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog en
psychotherapeut.

Persoonlijkheidsstoornissen = traumaproblematiek, stelt psycholoog en psychotherapeut Martijn
Stöfsel. Dus móet er verwerkt worden, en dat kan vaak sneller dan therapeuten denken. De
huidige behandelrichtlijnen verhouden zich niet goed met de complexe problematiek van
vroegkinderlijk getraumatiseerden. Dus ontwikkelde hij samen met Trudy Mooren zes handvatten
en een eenvoudig maar doeltreffend model. Dat onderwijst hij in de Trauma Academie.
28
Martijn Stöfsel, nu zo’n tien jaar actief als vrijgevestigd psychotherapeut, is professioneel ‘opgegroeid’
in het Sinaïcentrum waar ook zijn collega Anton Hafkenscheid actief is [zie elders in het E-Magazine].
Ruim 20 jaar werkte hij daar en hoewel het Sinaicentrum zich specialiseert in ernstige trauma’s, werd
er aanvankelijk - tot zijn verwondering - weinig aan traumaverwerking gedaan. “Niet met EMDR, want
dat bestond toen nog niet, maar ook weinig met exposure. Alles was gericht op het bieden van een
veilige holding. Dat is ook goed, maar daarmee wordt de ‘motor’ van de disfunctionele copingstijlen niet
uitgeschakeld. Dan missen we een belangrijke slag om de kwaliteit van het leven van de cliënt blijvend
te verbeteren.” Bij het SinaiCentrum is die slag in de afgelopen jaren volop gemaakt en wordt er veel
actiever aan traumaverwerking gedaan.
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Actieve verwerking
Toen EMDR vanuit Amerika begon door te sijpelen in de Nederlandse GZ-wereld raakte Stöfsel
geïnteresseerd. “Je ziet bij nieuwe ontwikkelingen vaak drie groepen: de gelovigen, de sceptici en de
pragmatici. Ik ben geen gelovige van EMDR maar wel een pragmaticus. Als je denkt dat het werkt, moet
je gaan uitzoeken of dat zo is. Al waren collega-behandelaren daar aanvankelijk best sceptisch over. Zo
ben ik me op het thema verwerking gaan richten, eerst met EMDR, later met exposure en veel later nog
met imaginaire rescripting en getuigenistherapie. De meer actieve vormen van verwerking.”

Prettig in het hier en nu
EMDR en exposure zijn al lang niet meer weg te denken uit de behandelpraktijk, en toch
constateert Stöfsel dat traumaverwerking soms te weinig gebeurt. “Vroegkinderlijk en ander
ernstig trauma worden nog lang niet altijd accuraat gediagnosticeerd. Behandelaren zijn –
goedbedoeld – bezig om het hier en nu zo prettig mogelijk te maken voor patiënten. Of ze maken
ten onrechte de inschatting dat de patiënt te instabiel is om traumaverwerking aan te kunnen.
Daar heb ik mijzelf ook wel op betrapt. Terwijl er de laatste tijd steeds meer aanwijzingen komen
dat patiënten veel eerder met verwerking aan de slag kunnen. Als een behandelaar zich dan
alleen maar op coping richt en niet op de oorspronkelijke traumatische gebeurtenissen, doet hij
zijn cliënt tekort.”

EMDR en psychose
Stöfsel noemt als voorbeeld het TTIP [Treating Trauma in Psychosis]-project. “Daarin kregen mensen
met psychoses een EMDR-behandeling aangeboden. In eerste instantie was ik huiverig: als iemand
psychotisch is, moet je van de ingewikkeldheden van vroeger afblijven. Maar dat hoeft helemaal niet,
zo toonde dit project aan. Natuurlijk is er wel een zekere holding en mate van functioneren voor nodig
maar ook deze cliënten kunnen relatief snel met de verwerking aan de slag. Dat is mijn missie geworden:
we moeten veel sneller aan verwerken beginnen.”
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Uitdaging
Hij ziet de Trauma Academie als een plaats waar hij de boodschap met succes kan verspreiden. Juist
omdat

bij

de

uit

vroegkinderlijke

traumatisering

voortkomende

persoonlijkheidsstoornissen

traumaverwerking de sleutel is. “De Trauma Academie is iets nieuws en dat is een uitdaging. Maar een
hele leuke. Ik hoop mijn cursisten te laten inzien dat vroegkinderlijke traumatisering eigenlijk
traumaproblematiek is en dat de beste aanpak dus traumaverwerking omvat, naast het aanpakken van
de coping. En dat je als therapeut creatief moet zijn. Een simpele boodschap misschien, maar heel
relevant.”

GGZ-Systematiek
In de GGZ-wereld wordt creativiteit namelijk niet echt aangemoedigd, vindt hij. “In de GGZ zijn
behandelingen vaak op basis van de symptomen geordend. Depressielijnen, angstlijnen,
persoonlijkheidsstoornissen, somatoforme lijnen, enzovoorts. De realiteit is dat de problematiek
van veel mensen zich niet netjes in zo’n lijn laat duwen. Zo’n ordening suggereert een
systematiek die er niet is. Ik denk bijvoorbeeld dat onder een depressie vaak vroegkinderlijke
traumaproblematiek ligt. De cliënt weet dat niet of durft het niet te zeggen en krijgt een
behandeling voor depressie. En daarmee is de kous af.”

Wieberen
“Dat is het voordeel als je vrijgevestigd therapeut bent”, vervolgt hij. “Je kunt breder te werk gaan. Ik
neem met enige regelmaat mensen over van een GGZ-instelling omdat ze daar moeten stoppen met de
behandeling. Niet omdat ze beter zijn, maar omdat de behandeltijd op is. Want er staat in het zorgpad
dat voor persoonlijkheidsstoornissen maximaal twee jaar behandeling is. Dus na twee jaar moet de
cliënt wieberen. Dat is toch absurd?!”
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Goede diagnostiek
Exclusiecriteria
“Nummer 1 is goede diagnostiek”, begint hij op
Datzelfde geldt voor richtlijnen. Daar is volgens Stöfsel

te sommen. Dat lijkt een ontzettende open deur,

niets

eenvoudige

maar [vroegkinderlijk] trauma wordt nog heel

problematiek gaat. “Er wordt ontzettend gedrukt vanuit

vaak gemist. Een depressie kan zo imponerend

de wetenschappelijke wereld: je moet je aan de

zijn dat er geen aandacht of ruimte meer is om

richtlijnen houden. Dat is in principe ook zo, maar

naar de onderliggende traumatische ervaring te

richtlijnen

geïsoleerde

vragen. De ervaring leert dat als het in het begin

problematieken bij relatief gezonde patiëntgroepen.

niet ter sprake komt, er een soort ‘conspiracy of

Voor die onderzoeken gelden namelijk heel veel

silence’ ontstaat tussen cliënt en therapeut. De

exclusiecriteria

de

therapeut vraagt er niet meer naar want die

behandeling niet te meten is. Dus komen de patiënten

weet het niet en de cliënt zegt er niks meer over

met complexe klachten niet in die onderzoeken terecht,

want de therapeut vraagt er niet naar. Overigens

maar in de behandelpraktijk kun je ze natuurlijk niet

is het niet alleen belangrijk om trauma te

excluderen. Dat vereist creatief kunnen omgaan met

herkennen,

richtlijnen.

complexe

verstandelijke beperking. Want dan moet je

trauma’s ontbreekt, maar ik kan zes goede handvatten

anders met de behandeling omgaan. Kortom,

geven.”

goede diagnostiek. Niet te snel meegaan met de

mis

mee

als

zijn

Een

het

om

relatief

gebaseerd

omdat

anders

algehele

op

het

richtlijn

effect

voor

van

maar

ook

ADHD

en

licht

diagnose depressie of fobie maar kijken of daar
iets onder zit.”
Holistische theorie
“In de tweede plaats”, vervolgt Stöfsel, “is het ontzettend belangrijk dat er een goede holistische theorie
of casusconceptualisatie wordt gemaakt. Daarmee bedoel ik dat de behandelaar een hypothese maakt
over de problematiek van de cliënt op basis van diens klachten, diens levensverhaal en de diagnose.
Samen moeten die drie een logisch geheel vormen zodat de behandelaar beredeneerde keuzes kan
maken met welke problematiek te beginnen en wat de volgende stappen zijn.”
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Consensus of compromis
Als derde punt noemt hij consensus. “Idealiter zijn de behandelaar en de cliënt het eens over de
diagnose, de behandeldoelen en de behandelmethode. In veel gevallen gaat dat eigenlijk wel vanzelf
maar er kunnen meningsverschillen bestaan. Bijvoorbeeld bij borderline of narcistische problematiek.
De behandelaar kan dat wel zien, maar niet willen zeggen tegen de cliënt. Om die cliënt eigenlijk een
beetje sparen of hem er niet mee te belasten, en soms vraagt de cliënt dat ook van je. Maar wees er
transparant over, anders raak je verderop in de behandeling geheid in de problemen. Lukt het niet om
consensus te bereiken of tot een voor beide aanvaardbaar compromis te komen, dan kan de beste optie
zijn om met die cliënt stoppen.”
Interventiecirkel
Bij persoonlijkheidsstoornissen als gevolg van vroegkinderlijk trauma gaat het nooit om één trauma,
het zijn er altijd meer”, is het vierde punt dat Stöfsel naar voren brengt. “Er daarnaast meestal niet
alleen problemen op het gebied van traumatiserende ervaringen maar in allerlei levensdomeinen: op
school, met relaties, financiën, gezondheid, et cetera. Als behandelaar moet je op meerdere borden
tegelijk schaken en het is moeilijk om daar zicht en grip op te houden. Je hebt het gevoel alle kanten
op te zwalken en de kunst is om toch een rode lijn vast te houden. Daarvoor hebben wij [Martijn Stöfsel
en Trudy Mooren, red.] een model gemaakt: de interventiecirkel.
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Intuïtief model
De interventiecirkel biedt overzicht van verschillende behandelinterventies in een samenhangend plan.
“We hebben de interventiecirkel bedacht als reactie op de kritiek op het drie-fasenmodel. Ik merk dat
het goed aansluit bij het intuïtieve model dat mensen in hun hoofd hebben van hoe alles met alles
samenhangt. Het centrale idee – de binnencirkel - is verwerking. Daaromheen moeten allerlei andere
dingen moeten gebeuren, op verschillende domeinen. Waarom zou je tot aan het einde van de
behandeling wachten met integreren als het halverwege de behandeling al iets beter gaat en iemand in
staat is om wat vrijwilligerswerk te doen? Of als iemand heel veel schulden heeft, is het verstandig om
daar tijdens de behandeling als wat mee te doen.”
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Verwerkingsgericht
Het vijfde handvat is op verschillende momenten in dit interview al aan de orde gekomen en het is ook
de essentie van de interventiecirkel: “Ik vind dat de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek altijd
trauma- en verwerkingsgericht moet zijn.”
Weke hart
Het zesde en laatste handvat betreft de therapeutische relatie. “Een therapeut moet oppassen voor wat
ik ‘het weke hart’ noem. In een adequate therapeutische relatie houden mededogen met de cliënt en
de professionele kennis en distantie van de therapeut elkaar in balans. Juist bij ingewikkelde cliënten
bij wie voortdurend allerlei acute problemen opspelen en met wie het alleen maar slechter lijkt te gaan,
loopt de therapeut het risico op professioneel niveau buitenspel te worden gezet. Dat je alleen nog maar
kan stutten; maar dát is niet de taak van de psycholoog. Daardoor worden behandelingen soms onnodig
lang: de behandeling is eigenlijk vastgelopen en uit mededogen blijf je toch met de cliënt aan de gang.
Terwijl je eigenlijk niet meer de juiste persoon bent en de cliënt zou moeten overgeven aan een ander,
zoals een maatschappelijk werker, psychosociaal verpleegkundige of praktijkondersteuner GGZ van de
huisarts. Dat is een hele moeilijke boodschap en vanuit hun weke hart durven therapeuten dan niet te
stoppen met de behandeling. Iedereen die met vroegkinderlijk getraumatiseerden werkt, valt vroeg of
laat in die valkuil.”
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Intervisie
“Dat is op zich begrijpelijk”, aldus Stöfsel, “daarom moet je ook zorgen dat je behandelingen met enige
regelmaat gemonitord worden door collega’s. In multidisciplinair overleg of intervisie. Als behandelaren
bepaalde cliënten niet bespreken vind ik dat heel zorgelijk. Juist die cliënten waarmee je zoveel
mededogen hebt, wil je liever niet bespreken met collega’s. Want die vertellen jou natuurlijk dat je
ermee moet stoppen. En dat kun je weer niet over je ‘weke’ hart verkrijgen. Zo kun je heel lang
onterecht blijven behandelen.” Hij beseft dat voor vrijgevestigde therapeuten het organiseren van
multidisciplinair overleg of intervisie moeilijk is dan voor collega’s in een instelling, maar nodig is het
wel.
Bij de les blijven
Stöfsel heeft als opleider heel wat beginnende en ervaren therapeuten voorbij zien komen. Met welk
van de zes handvatten hebben behandelaren in zijn ervaring de meeste moeite? “Het weke hart”, is zijn
stellige antwoord. Volgens hem loopt iedereen daar vroeg of laat tegenaan, ook hele ervaren
therapeuten. Maar ook op het gebied van het maken van een holistische theorie of een
casusconceptualisatie is er in zijn ogen nog heel wat te winnen. “Dat je als behandelaar af en toe in een
valkuil stapt is niet zo erg”, zegt hij tot besluit, “als je maar kritisch naar jezelf blijft kijken. Daarom is
lesgeven ook zo leuk, het helpt me om zelf bij de les te blijven.”
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Trauma Academie Martijn Stöfsel geeft supervisie en leertherapie in het kader van de opleiding tot
cognitief gedragstherapeut, gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Daarnaast
verzorgt hij tal van cursussen, onder meer op het gebied van CGT en traumaverwerking. Hij is als
docent verbonden aan de Trauma Academie en geeft in 2018 ook een Masterclass over
Vroegkinderlijk Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek . Hij verzorgt drie onderdelen in de 1-jarige
postacademische nascholing voor BIG-geregistreerde psychiaters, klinisch en GZ-psychologen,
namelijk de modules Diagnostiek. Diagnostiek bij cliënten met een vermoeden van een

Complexe

Post

Traumatische

StressStoornis

[CPTSS].

Fase

1.

Stabilisatie

en

symptoomreductie bij cliënten met CPTSS met supervisie dag. Fase 2. Van globale
traumaverwerking technieken naar gerichte traumabehandeling bij cliënten met een
Complexe Post Traumatische Stress Stoornis [CPTSS]. Fase 3. Re-integratie en nieuw
toekomstperspectief. Voor een compleet overzicht van het opleidingsprogramma, data en locatie
zie www.celevt.nl.
36

Lezen
Stöfsel & Mooren; 2017; Trauma en persoonlijkheidsproblematiek; Amsterdam Bohn Stafleu van
Lochum.
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6.

Uitgelicht: 1-jarige postacademische nascholing voor

psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en
GZ-psychologen
Met 5 accreditaties 22 plaatsen beschikbaar Start maart 2018 € 3400

Diagnostiek en behandeling van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering en symptomen en klachten van Complexe Post Traumatische StressStoornis
(CPTSS) en Dissociatieve Stoornissen met aanverwante co-morbiditeit. Een geaccrediteerde opleiding.
Vier

cursussen

met

verschillende

modules:

Diagnostiek,

Fase

Behandeling

stabilisatie

en

symptoomreductie, fase 2 behandeling traumaverwerking, fase 3 behandeling [re] integratie.

Docenten: Renate Geuzinge, Mariette Groenendijk, Anton Hafkenscheid, Onno van der Hart,
Wendy Pots, Erik de Soir, Martijn Stöfsel, Anneke Vinke.
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Waarom?
Deze 1-jarige postacademische opleiding is uniek in Europa, vanwege de focus op de diagnostiek en
behandeling

van

volwassenen

met

een

voorgeschiedenis

van

Vroegkinderlijke

Chronische

Traumatisering en om de gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde wijze waarop de
nascholing is opgebouwd. Bij cliënten met vroegkinderlijke trauma’s gaat het om ernstige en
aanhoudende traumatisering aangevangen voor het achtste levensjaar, het gevolg is een voortdurende
verstoring van de [kwaliteit van de] hechting en hechtingsrelaties. De traumatisering staat in lineaire
relatie tot een complexiteit van vaak samenhangende psychische stoornissen, somatische ziekten en
maatschappelijke problemen. Dit vraagt om een gefaseerde integrale Traumabehandeling [MIT] voor
het geheel van reacties, klachten en symptomen waarbij zowel de aanhoudende traumatisering als de
meervoudige psychische, somatische en maatschappelijke gevolgen een rol spelen.

Vorselaarstraat 30

020 364 2639

1066 NN Amsterdam

info@celevt.nl

BTW NL 0776.25.614.B03
IBAN NL28ABNA0464380863

KvK 56697066
www.celevt.nl

Volgens

grootschalige overzichtsstudies heeft in Nederland circa 50-70% van de mensen met ernstige
psychische stoornissen een voorgeschiedenis van chronische traumatisering in de kinderjaren14.
De 1-jarige postacademische nascholing richt zich op de diagnostiek en behandeling van cliënten met
klachten en symptomen van Complexe Posttraumatische Stressstoornis [CPTSS] en Dissociatieve
Stoornissen, hechtingsproblematiek en co-morbiditeit As I en / of As II. De nascholing volgt de

fasegerichte behandeling, zowel de ontwikkelingspsychologie, neurofysiologie als gedesorganiseerde
hechting, alsook de [trapsgewijze] diagnostiek komen aan de orden en de verschillende mogelijkheden
voor de behandeling van traumatische herinneringen en persoonlijkheid (her) integratie en revalidatie. In
iedere cursus die per behandelfase is georganiseerd wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie
en het omgaan met re-enactments, overdracht en tegenoverdracht bij cliënten met vroege
hechtingsproblematiek. Er enkele supervisiedagen met ervaren supervisoren.
Accreditatie en NTV
Accreditatie wordt aangevraagd bij FBZ, NVP, VEN, VCGT, NIP. Nascholingsaccreditatie bij de Nederlands
Talige Vereniging voor Psychotrauma [NTV] voor Psychotraumatherapeut is in behandeling. Lees de
uitgebreide informatie over de inhoud van de vier cursussen en de daarbij behorende modules in de
aparte cursusbrochures op www.trauma-academie.nl.

Arnow, 2004; Putnam, 2004; Verdurmen, Ten Have, De Graaf, Van Dorsselaer, Van ‘t Land, Vollenbergh, 2007;
TNO 2010; ACEstudies www.canaratives.org,2015

14
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CELEVT Register. Na het met goed gevolg hebben afgerond van de 1-jarige Post Academische
nascholing kunt u uw gegevens laten opnemen in het CELEVT VCT Behandelaar onder vermelding van
uw beroepstitel met de toevoeging VCT-Expert.
Met de registratie als VCT-Expert geeft u aan dat u op een

Mocht u de opleidingen en

bepaald niveau en passend bij uw beroepsuitoefening over de

cursussen al elders gevolgd hebben

benodigde

dan kunt u een verzoek indienen

kennis

beschikt

op

het

gebied

binnen

het

vakgebied. Als professional geeft de vermelding in het Register

voor registratie als VCT-Expert of

een profilering van uw kennis en geeft u cliënten, verwijzers

als VCT-Expert met de toevoeging

en

‘en Specialist’. Neem hiervoor

verzekeraars

aan

dat

cliënten

gediagnosticeerd

en

behandeld worden door een professional die beschikt over

contact op met CELEVT Martijne

actuele kennis binnen het vakgebied. De registratie is 5 jaar

Rensen m.rensen@celevt.nl.

geldig waarna nascholing gevolgd moet worden voor het
verlengen van de registratie.

39
Doelgroep
[BIG-geregistreerde] psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en GZ-psychologen en zij die
in opleiding zijn voor deze registraties.
Toelatingseisen
Deelnemers moeten minimaal 16 uur per week in de dagelijkse behandelpraktijk werkzaam zijn. Daarvan
moet men minimaal 8 uur per week werkzaam zijn met in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde
cliënten met een Complexe Posttraumatische StressStoornis [CPTSS] en cliënten met complexe
Dissociatieve Stoornissen. Mocht u aan de laatste voorwaarden [nu] niet kunnen voldoen, neemt u dan
contact op voor overleg met CELEVT Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.
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Kijk voor alle exacte data in de agenda op www.celevt.nl/agenda.
Lees de uitgebreide informatie over de inhoud van de cursussen en de daarbij behorende modules in de
aparte cursusbrochures op www.celevt.nl.
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7. Uitgelicht: Basiscursus 2018 Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering [VCT] signalering, screening en eerste
stabilisatie begeleiding. Voor professionals in de GGZ,
somatische

zorg,

maatschappelijke

dienstverlening

en

justitie.
Met minimaal 5 accreditaties 22 plaatsen beschikbaar 12 en 19 januari en 9 februari 2018
€600. Docent Renate Geuzinge. Facilitator Martijne Rensen.

Waarom?
Volwassenen met ervaringen van aanhoudende en ernstige traumatisering in de kinderjaren, maken
ongeveer driemaal zoveel gebruik van de huisarts, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, bedrijfsarts,
maatschappelijk werk dan gemiddeld. Van de patiënten in de eerste lijn die ooit een trauma hadden
meegemaakt bleek dat 80 % meer dan 1 trauma had meegemaakt en 50% meer dan 415. Onderzoek
wijst voorts uit dat 50-70% van de cliënten in de GGZ een achtergrond heeft van Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering op een totaal van 764.183 GGZ-cliënten [Trimbos Instituut, 2007]

16.

Deze cursus geeft u een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld van de trauma- gerelateerde
symptomen en klachten bij in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen die te maken
hebben gehad met bijvoorbeeld fysieke en psychische mishandeling en verwaarlozing en seksueel
misbruik. U leert vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de hulpvraag en hoe deze symptomen
schuil kunnen gaan onder een scala aan psychische, somatische en sociale klachten en u leert deze te
herkennen. U oefent praktisch om een eerste screening te doen aan de hand van een tweetal
gevalideerde vragenlijsten en trauma-gerelateerde symptomen van posttraumatische stress en
dissociatie te herkennen en te interpreteren. U leert een eerste cognitief gedragstherapeutische

15
16

Mol, 2004.
Verdurmen, Ten Have, De Graaf, Van Dorsselaer, Van ‘t Land, Vollenbergh, 2007.
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stabilisatie begeleiding te bieden in het omgaan met triggers en stressoren in het dagelijks leven en de
cliënt handvatten te bieden in de weg naar veerkracht en herstel.
1-jarige Post HBO / Academische nascholing
De basiscursus kan ook gevolgd worden als voorbereiding voor de 1- jarige Post – Academische/ HBO
Nascholing die najaar 2018 van start gaat. In dat geval ontvangt u vrijstelling voor dit cursusgedeelte
en een korting op de kosten van de nascholing.
CELEVT Register. Na de cursus is opname is het CELEVT Register VCT Behandelaar onder de
vermelding van uw beroepstitel en – VCT- Basiskennis screenen en stabilisatie mogelijk, indien u lid
bent van een erkende beroepsvereniging [met klachtenregeling] en aantoonbaar in aanmerking komt
voor betaling door de zorgverzekeraar.

Doelgroep

42

Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg [GGZ] [BIG-geregistreerde] Psychiaters,
klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, basis-psychologen, Artsen in
Opleiding, Verpleegkundig specialisten [GGZ], Vaktherapeuten, systeemtherapeuten, GGZVerpleegkundigen, GGZ -Agogen, POH-GGZ.
Professionals Somatische zorg en maatschappelijke dienstverlening [huis en bedrijfs-]
artsen,

medisch

specialisten,

tandartsen,

fysiotherapeuten,

haptonomen,

juristen,

politieagenten, beleidsmakers, coaches, maatschappelijk werkers, beoefenaren van de
complementaire geneeswijzen, geestelijk verzorgers en andere professionals.
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Kijk voor alle exacte data in de agenda op www.celevt.nl/agenda.
Lees de uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus in de aparte cursusbrochure op www.celevt.nl.
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9. Uitgelicht: Masterclass Trauma, survival en herstel;
Psychodynamica en organisatieverandering. Voor [interim]
managers, bestuurders, beleidsmakers en adviseurs.
16 januari en 6 februari 2018 van 15-30 – 20.30 uur. €525. Docenten Anton Hafkenscheid
en Angeline Donk. Facilitator Martijne Rensen.

Waarom?
Organisaties kunnen bewust of onbewust lijden onder de gevolgen van traumatiserende
organisatieontwikkelingen. Eenmalig, herhaaldelijk, recent of juist [heel] lang geleden. Er ontstaat
een negatieve [psycho] dynamiek met als ultiem gevolg crisis, conflicten, terugloop van kwaliteit,
financiële

en

besturingsproblemen,

ziekteverzuim.

De

gevolgen

van

traumatiserende

organisatorische ontwikkelingen hoeven niet direct zichtbaar te zijn. Met name als deze ervaringen
onderdrukt worden of als er geen aandacht aan besteed wordt kunnen ze onverwacht de kop
opsteken. Het psychodynamisch denkraam en de intra- en interpersoonlijke dynamiek bij
organisaties specifiek vanuit het traumaperspectief, traumadiagnostiek en interventies, slaat een
brug

tussen

kennis

vanuit

het

psychodynamisch

begrippenkader

en

de

therapeutische

behandelpraktijk naar organisatieprocessen. Trauma, crisis en herstel in organisaties kan goed
worden aangepakt vanuit standard of care traumatheorie. Ervaring leert dat het daarin gehanteerde
drie- fasemodel: stabilisatie – verwerking- integratie en het psychoanalytisch begrippenkader
komende begrippen als “holding environment” en projectie, overdracht en tegenoverdracht evenals
de systeemtheoretische invalshoek, ook van toepassing kunnen zijn op organisaties17.
Interpersoonlijke dynamiek in stagnerende organisatieprocessen
In deze Masterclasses komt de intra- en interpersoonlijke dynamiek bij potentieel traumatiserende
organisatieontwikkelingen en veranderingsprocessen aan de orde. Belicht vanuit de theorie en
praktijk van trauma, traumadiagnostiek en interventies. Er wordt een brug geslagen tussen kennis

17

Kets de Vries, 1993, Hopper, 2012, Rensen, 2017
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vanuit het psychodynamisch begrippenkader en de therapeutische behandelpraktijk naar
organisatieprocessen, organisatieontwikkeling en verander management. U leert stagnerende
organisatieprocessen te herkennen en hoe deze om te zetten in werkbare energie. En u leert uit
het psychoanalytisch begrippenkader komende begrippen als “holding environment” en projectie,
overdracht en tegenoverdracht die bij trauma en crisis een rol spelen, te herkennen en hanteren.
U leert ook om het systeemtheoretisch begrippenkader toe te passen en om te gaan met
basisprincipes als circulaire causaliteit.

Doelgroep
[interim] managers, bestuurders, beleidsmakers, adviseurs, zorgprofessionals die ervaring hebben met
organisatieverandering,

belangstelling

hebben

voor

de

toepassing

van

het

psychodynamisch
45

begrippenkader binnen organisaties en zich daar verder in willen verdiepen.

Kijk voor alle exacte data in de agenda op www.celevt.nl/agenda.
Lees de uitgebreide informatie over de inhoud van de Masterclass en de daarbij behorende modules in de
aparte cursusbrochures op www.celevt.nl.
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10.Meedoen aan onderzoek
Innovatieve computergestuurde behandeling van PTSS
aangeboden voor slachtoffers van seksueel misbruik in de
kindertijd
Door: Marieke van Meggelen, MSc., psycholoog NIP, promovenda Klinische Psychologie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam
Virtual Reality Exposure Therapy [VRET]
Traumabehandeling volgen wanneer het je uitkomt, zonder reistijd, in je eigen vertrouwde omgeving;
mogelijk is dit een uitkomst voor volwassenen die op korte termijn hulp zoeken voor psychische klachten
door traumatische ervaringen. Er zijn namelijk steeds meer veelbelovende bevindingen over de
resultaten van computergestuurde interventies, waaronder Virtual Reality Exposure Therapy [VRET],
voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis [PTSS]. Mogelijk biedt een nieuwe
behandelmethode, die momenteel wordt onderzocht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam [EUR], een
laagdrempelige manier om traumabehandeling te volgen en om reis- en wachttijden voor patiënten te
verminderen.
Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam
De Erasmus Universiteit Rotterdam [EUR] onderzoekt op dit moment de effecten van een nieuwe
computergestuurde traumabehandeling met elementen van Virtual Reality Exposure Therapy [VRET].
Deze behandeling is in samenwerking met de Technische Universiteit Delft ontwikkeld voor onder
anderen slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd. Deelnemers aan het onderzoek volgen thuis,
op hun eigen computer, therapiesessies die zijn gericht op het verwerken van hun traumatische
herinneringen. Hierbij worden zij ondersteund door een virtuele eCoach die hen assisteert en motiveert,
en indien nodig door een therapeut op afstand. De behandeling wordt aangeboden met behulp van het
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‘Multi Modal Memory Restructuring (3MR)2’ systeem, wat speciaal voor dit doel is ontwikkeld aan de TU
Delft. Het 3MR2 systeem biedt deelnemers de mogelijkheid om hun belangrijkste traumatische
herinneringen op een tijdlijn te plaatsen en in kaart te brengen met behulp van verschillende tools.
Voorbeelden hiervan zijn locaties op een kaart, persoonlijke foto’s, tekst, websites en een zelf
gecreëerde 3D omgeving. De virtuele 3D omgeving is zichtbaar via het beeldscherm en is op deze
manier onderdeel van de therapiesessies. Tijdens deze studie wordt geen gebruik gemaakt van VRbrillen. De behandeling bestaat uit 12 online therapiesessies die zijn gebaseerd op cognitieve
gedragstherapie en die zich richten op het verwerken van de traumatische ervaringen.

47

Computergestuurde traumabehandeling op afstand met behulp van virtuele eCoach
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Deelnemers gezocht
Volwassenen met ervaringen van seksueel misbruik tijdens hun kindertijd die last hebben van posttraumatische
stressklachten zoals nachtmerries, flashbacks of verhoogde prikkelbaarheid, kunnen zich nu aanmelden voor het
volgen van deze behandeling. De behandeling wordt aangeboden in het ambulatorium van de EUR, een klinische
behandelsetting aan de universiteit. Bij het ambulatorium zijn ervaren klinisch-, GZ- en psychologen betrokken. Deze
studie wordt uitgevoerd door Marieke van Meggelen, MSc. [promovenda Klinische Psychologie EUR] onder leiding van
prof. dr. Ingmar Franken [professor Klinische Psychologie EUR] en prof. dr. Colin van der Heiden [bijzonder hoogleraar
Klinische Psychologie EUR]. Dr. Marlies Marissen [universitair docent Klinische Psychologie EUR] en dr. Birgit Mayer
[universitair hoofddocent Klinische Psychologie EUR] zijn als behandelaar bij dit onderzoek betrokken.

Procedure
Kandidaten die zich aanmelden voor deelname aan deze behandelstudie hebben vooraf een uitgebreid
telefonisch interview met de onderzoekers van de EUR om te bekijken of hun klachten overeenkomen
met de voor dit onderzoek gestelde in- en exclusiecriteria. Een belangrijk inclusiecriterium [voor het
kunnen meedoen aan het onderzoek] is bijvoorbeeld het voldoen aan de diagnostische criteria voor
posttraumatische stressstoornis [PTSS]. Indien deelname aan het onderzoek geschikt lijkt voor de
kandidaat, volgt na het telefonische interview een persoonlijk introductiegesprek met een behandelaar
van het ambulatorium. Tijdens deze afspraak legt de behandelaar alles uit over de therapiesessies en
het computerprogramma. De behandelaar blijft ook tijdens de therapie via het computersysteem op
afstand beschikbaar voor vragen of indien gewenst voor een gesprek. Uit eerder onderzoek lijkt naar
voren te komen dat deze methode van behandeling veelbelovend kan zijn voor behandeling van klachten
naar aanleiding van traumatische ervaringen, daarom biedt de EUR mensen nu graag de mogelijkheid
om zich aan te melden voor deze studie.
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Meer informatie
Heeft u of iemand die u kent interesse in deelname en wilt u
meer informatie over dit onderzoek? Bekijk dan de website van
het

ambulatorium

van

de

EUR

(www.ambulatoriumerasmusuniversiteit.nl) of mail uw vragen
naar behandelonderzoek@essb.eur.nl.
[Deze studie is onderdeel van het door NWO gesubsidieerde
‘Virtual

eCoaching

and

Storytelling

technology

for

Post-

traumatic stress disorder treatment’ (VESP) project].

49

Lezen
Tielman, M.L., Neerincx, M.A., Bidarra, R., Kybartas, B., Brinkman, W.P. 2017 - A Therapy System for
Post-Traumatic Stress Disorder Using a virtual agent and virtual storytelling to reconstruct traumatic
memories. Journal of Medical Systems, p. 1-16, 2017
https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-017-0771-y
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Echo's van trauma
Dit boek bespreekt de behandeling van de complexe
gevolgen van traumatische ervaringen in de vroege jeugd.
Daarbij staat de verwevenheid van gehechtheid en trauma
centraal. Zo'n tachtig procent van de patiënten die in hun
vroege

jeugd

zijn

getraumatiseerd,

en

nu

dader

of

slachtoffer zijn, heeft namelijk een gedesorganiseerde
gehechtheid. De destructieve impulsen van zowel daders als
slachtoffers komen in de behandeling duidelijk naar voren
en de regulering van deze impulsen is een centraal thema
daarbinnen.
De

auteurs

zijn

als

therapeut

werkzaam

in

de

traumahulpverlening. In samenwerking met collega's uit het
forensische veld bespreken zij de meest recente theorieën
en neurowetenschappelijke inzichten over gehechtheid,
trauma

en

psychotherapie.

Ze

vertalen

deze

op

samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling
van vroegkinderlijk trauma.
'Dit boek doorbreekt de fixatie op de hulpeloosheid van het
slachtoffer en biedt duidelijke handvatten hoe te werken met
woede, wrok en haat die altijd onverwoordbaar aanwezig zijn bij degenen die in hun jeugd
getraumatiseerd zijn.' -Nelleke Nicolai, psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut.
Marijke Baljon is klinisch psycholoog/psychotherapeut, specialist op het gebied van vroegkinderlijke
chronische traumatisering en werkzaam in eigen praktijk.
Renate Geuzinge is gz-psycholoog/psychotherapeut, specialist op het gebied van vroegkinderlijke
chronische traumatisering en werkzaam bij het TRTC van GGZ Drenthe.
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Praktijkboek Psychotrauma
Dit praktijkboek, waarin 28 bekende specialisten uit de GGZ
aan het woord komen - onder wie Suzette Boon, Onno van
der Hart, Eric Vermetten, Frits Boer, Marloes de Kok, Aram
Hasam en Dirk de Wachter - is bestemd voor hulpverleners,
docenten en studenten (SPH, pedagogiek, maatschappelijk
werker,

verpleegkunde),

opleiding),

gezinscoaches

psychologen,
en

iedere

psychiaters

(in

professioneel

die

beroepshalve ook werkt met mensen met trauma’s. Snelle
herkenning van signalen - ook bij de burgers die niet in de
ggz werken - en het aanbieden van (professionele) hulp
betekent meestal een verbetering van de kwaliteit van leven.
Voor de patiënt die meer wil weten over zijn of haar
aandoening of ziekte, geeft dit boek ook veel informatie.
51
Het Praktijkboek Psychotrauma, is samengesteld door Ankie
Driessen, ervaringsdeskundige en journaliste, nadat zij
constateerde dat er buiten dikke handboeken geen beknopte
versie over psychotrauma bestaat. En ook op het gebied van
studieboeken ontbrak volgens haar een dergelijk boek. Haar doel met het Praktijkboek is in het
algemeen meer mensen te betrekken bij de gevolgen na psychotrauma: dit leidt ook tot meer preventie
en geeft vooral sneller actie als een trauma toch heeft plaats gevonden. Volgens de samensteller valt
daarin grote winst te behalen als de signalen maar breder en beter bekend zijn.
In het Praktijkboek Psychotrauma worden helder en toegankelijk de verschillende traumatypen op een
rij gezet, van enkelvoudig tot complex trauma. Verder is er aandacht voor praktisch toepasbare hulp:
welke preventie, eerste opvang- en behandelmogelijkheden zijn er, welke signalen zijn er als het niet
goed gaat en wat kunnen de psychische gevolgen zijn. Het boek laat zowel de theorie zien van alle
aandoeningen en ziekten die verband houden met trauma maar bevat ook veel voorbeelden uit de
praktijk.
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Willie Langeland, sociaal wetenschapper, voerde de eindredactie over dit handzame Praktijkboek,
uitgegeven bij SWP.
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Kostbaar As
Het boek van Theresia Stiller is een bijzonder boek. Niet
alleen vanwege de dramatische geschiedenis van de
auteur: Zelf misbruikt als kind, én tot haar ontzetting ook
haar kinderen Dit alles tegen een achtergrond van een
religieuze opvoeding, waarin schuld en boete doorklinken.
Theresia heeft DIS (dissociatieve identiteitsstoornis). In
heldere taal schetst ze een verwarrende en duistere
werkelijkheid.

53

Directe poëtische schrijfstijl
Haar schrijfstijl is direct, indringend en getuigt van waarnemingsvermogen en taalgevoel.
Naakt en kwetsbaar fileert zij in dit boek haar eigen gedachten, gedrag en gevoelens tot op het bot.
Weet je nog, mam?
Hartverscheurend zijn de momenten dat zij zich geconfronteerd ziet met het leed van haar kinderen,
die net als zij misbruikt zijn. Het lijden dat ze maar al te goed kent, valt nu ook haar kinderen ten deel.
We volgen Theresia in haar worsteling met grote thema’s schuld, schaamte, haat, liefde, vergeving,
God.

Verrijzen uit de as
“En ik huil
Om mijn eenzaamheid
Ben even zo verdrietig
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Maar zonder bitterheid
Zodat mijn ziel zich heelt.”
Het boek daagt je uit om naar jezelf te kijken
Het boek daagt jou als lezer uit om de diepten in je ziel te verkennen. Waar verberg jij jouw pijn? En
wat kost dat jou en de mensen om je heen? Het daagt je uit. En toch … Elke bladzijde ademt diep
mededogen en mildheid.
Het boek is te bestellen via de website www.theresebravenboer.nl
Theresia Stiller is natuurgeneeskundige en EFT-therapeute. Met dit boek hoopt ze vooral de mensen te
bereiken die willen weten wat misbruik met een kind doet. Hoe slachtoffers vaak nog jaren later
worstelen met de consequenties van wat hen is overkomen.

54
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Vijfde HART College Symposium

Vrijdagmiddag 16 maart 2018 van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Gebouw NEST Laan van
Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen. Voor volwassenen met ervaringen van chronische
traumatisering in de kinderjaren, waaronder psychische en/ of fysieke mishandeling,
55

verwaarlozing of seksueel misbruik en hun naasten.
Thema: Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten,
gevoel van eigenwaarde en persoonlijke relaties.
Van de verschillende vormen vroegkinderlijke traumatisering komt emotionele verwaarlozing en
mishandeling het meest voor, het gaat vaak ook samen met andere vormen van mishandeling en
misbruik. Grootschalige onderzoeken laten zien dat juist emotionele verwaarlozing en mishandeling
ernstige en langdurige psychische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een
sterke invloed op de kwaliteit van hechtingsrelaties, interpersoonlijke relaties en gevoelens van
eigenwaarde. Herstellen? Het kan! Vragen voor dit symposium zijn: Hoe in eigen leven en binnen de
therapeutische werkrelatie om te gaan met hechtingsproblematiek en gevoelens van eigenwaarde? En
de lastige en productieve aspecten hiervan?

Voor programma en inschrijven zie www.celevt.nl/ congressen.
Wees snel, want vorig jaar was uitverkocht!
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12 en 29 januari en 9 februari 2018.
Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) signalering, screening en
stabilisatiebegeleiding. Dag 1 en 2. Integraal signaleren, gevalideerd screenen en eerste stabilisatie.
Met Renate Gezing. Voor iedereen die zijn of haar kennis wil vergroten.

16 Januari en 18 februari 2018.
Masterclass voor (interim en verander) managers, beleidsmakers en bestuurders en
belangstellende professionals die ervaring hebben met organisatieverandering, belangstelling
hebben voor de toepassing van het psychodynamisch begrippenkader binnen organisaties en zich daar
verder

in

willen

verdiepen.

Thema:

‘Trauma,

survival

en

herstel.

Psychodynamica

en

organisatieverandering’. Met Anton Hafkenscheid, Angeline Donk en Martijne Rensen.
9 maart 2018.
Start eerste 1-jarige postacademische nascholing voor psychiaters, klinische psychologen,
psychotherapeuten en gz-psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Diagnostiek en behandeling
van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en
onder andere klachten en symptomen van Complexe Post Traumatische Stress Stoornis en complexe
Dissociatieve Stoornissen.
16 maart 2018.
Vijfde landelijk HART College Symposium voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten.
Thema: ‘Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten, gevoel van
eigenwaarde en persoonlijke relaties’. Met Bea Hardon, Renate Geuzinge, Ted Kloosterboer, Martijne
Rensen en Mia Scheffers.
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15 juni 2018.
TIP Conferentie Trauma Informed Practice voor GGZ-professionals. Thema: ‘1 + 1 = 4 Vroege
jeugdtrauma’s [ACE’s] + ernstige psychische stoornissen in de volwassenheid = zelfdoding, suïcidaal
gedrag en suïcide persistentie’. Met Ronny Bruffaerts, Wilma Boevink,

29 juni 2018.
Masterclass voor GGZ-professionals en overige belangstellenden. Drs. Martijn Stöfsel naar
aanleiding

van

de

publicatie

van

‘Stöfsel,

M.,

Mooren,

T.

(2017);

Trauma

en

Persoonlijkheidsproblematiek; Bohn Stafleu van Loghum’. Publicatie van de Masterclass is
september 2017.
28 en 29 september.
Start Vierdaagse Vervolgcursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij
Volwassenen. Sjef Berendsen en Tilly Koolstra.
58
10 oktober 2018.
Zesde Landelijke CELEVT Congres. Thema ‘Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en
psychische stoornissen in de volwassenheid; de verwevenheid met gedesorganiseerde hechting
[werktitel]’.
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Opleidingslocatie

Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
59
De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer (zie www.9292.nl) en per auto.

Gratis ruime parkeergelegenheid. Goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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Informatie en overleg
Contact
Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT, programma-manager Trauma Academie. Tel. 020
– 364 26 39 0f 06 46 19 07 36. Mail. info@trauma-academie.nl
Postadres
CELEVT Vorselaarstraat 30 1066 NN Amsterdam.
Website en email

Mail:

info@trauma-academie.nl

Bezoek onze website voor nieuwe ontwikkelingen:
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Web: www.trauma-academie.nl
Infodesk cursusadvies
Voor advies of vragen over onze opleidingsactiviteiten kunt u bellen op telefoonnummer 020-364 26
39. Indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.
LinkedIn
Via LinkedIn wisselen wij kennis uit over actuele ontwikkelingen rond Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering, de late effecten, diagnostiek, behandeling en herstel. Sluit u aan!
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