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Definitie traumaDefinitie trauma

Confrontatie met gebeurtenis(sen) die een Confrontatie met gebeurtenis(sen) die een 
feitelijke of dreigende dood of ernstige feitelijke of dreigende dood of ernstige 
verwonding met zich meebracht(en), of verwonding met zich meebracht(en), of 
een bedreiging vormde(n) voor de fysieke een bedreiging vormde(n) voor de fysieke 
integriteit van betrokkene of anderen.integriteit van betrokkene of anderen.

De persoon heeft hierop gereageerd met De persoon heeft hierop gereageerd met 
intense angst, hulpeloosheid of afschuw.intense angst, hulpeloosheid of afschuw.





Type I  en Type II traumaType I  en Type II trauma

Type I: een Type I: een acute acute gebeurtenis, die gebeurtenis, die 
onverwacht en eenmalig plaatsvindt.onverwacht en eenmalig plaatsvindt.

Type II: Type II: chronische chronische situaties, die situaties, die 
aanhoudend zijn of zich herhalen.aanhoudend zijn of zich herhalen.



PTSS PTSS -- diagnosediagnose
Traumatische ervaringTraumatische ervaring

Drie soorten klachten:Drie soorten klachten:
HerbelevenHerbeleven
VermijdenVermijden
PrikkelbaarheidPrikkelbaarheid

Duur van de klachten: minimaal 1 maandDuur van de klachten: minimaal 1 maand
Last van klachten of beperkingenLast van klachten of beperkingen



HerbelevingHerbeleving
Terugkerende, opdringerige herinneringenTerugkerende, opdringerige herinneringen
NachtmerriesNachtmerries
Handelen of voelen alsof het trauma opnieuw Handelen of voelen alsof het trauma opnieuw 
gebeurtgebeurt
Intens verdriet bij herinneringIntens verdriet bij herinnering
Fysiologische reacties bijFysiologische reacties bij
herinneringherinnering

Minimaal 1 symptoomMinimaal 1 symptoom



VermijdingVermijding

Gedachten, gevoelens, gesprekkenGedachten, gevoelens, gesprekken
Activiteiten of situatiesActiviteiten of situaties
AmnesieAmnesie
Verminderde interesseVerminderde interesse
Onthechting of vervreemdingOnthechting of vervreemding
Verdoofd gevoel, onverschilligerVerdoofd gevoel, onverschilliger
Gevoel van beperkte toekomstGevoel van beperkte toekomst

Minimaal 3 symptomenMinimaal 3 symptomen



PrikkelbaarheidPrikkelbaarheid

SlaapproblemenSlaapproblemen
GeïrriteerdheidGeïrriteerdheid
ConcentratieproblemenConcentratieproblemen
Overmatige waakzaamheidOvermatige waakzaamheid
Overdreven schrikreactiesOverdreven schrikreacties

Minimaal 2 symptomenMinimaal 2 symptomen



TyperingTypering

Acuut:Acuut: korter dan 3 maandenkorter dan 3 maanden

Chronisch: Chronisch: 3 maanden of langer3 maanden of langer

Verlaat begin:Verlaat begin: begin van de klachten begin van de klachten 
tenminste 6 maanden tenminste 6 maanden 
na het trauma. na het trauma. 



CijfersCijfers

Het merendeel van de Nederlandse bevolking Het merendeel van de Nederlandse bevolking 
(50 (50 -- 60%) maakt een of meer traumatische 60%) maakt een of meer traumatische 
gebeurtenissen mee.gebeurtenissen mee.
In de Nederlandse bevolking: In de Nederlandse bevolking: 
levensloopprevalentielevensloopprevalentie PTSS 8 %.PTSS 8 %.
Na het Na het meemakenmeemaken van van eeneen trauma:trauma:
–– NederlandseNederlandse bevolkingbevolking 15 %15 %
–– PolitiePolitie 7 %.7 %.

Niet elk trauma leidt tot Niet elk trauma leidt tot PTSSPTSS!!

Olff et al., 2004; Carlier et al., 1994



PTSS en arbeidPTSS en arbeid
Werken met mensen: risico op emotionele belasting.Werken met mensen: risico op emotionele belasting.
Voorbeelden: NS, politie, brandweer, krijgsmacht, Voorbeelden: NS, politie, brandweer, krijgsmacht, 
ambulancediensten, beveiligers, baliepersoneel, ambulancediensten, beveiligers, baliepersoneel, 
verpleging, artsen, maatschappelijk werkers, verpleging, artsen, maatschappelijk werkers, 
psychologen, etc.psychologen, etc.
Tegenwoordig meer aandacht voor werkstress, Tegenwoordig meer aandacht voor werkstress, burnoutburnout, , 
traumatische stress.traumatische stress.



Differentiaaldiagnostiek PTSSDifferentiaaldiagnostiek PTSS

Natuurlijke verwerking: klachten duren Natuurlijke verwerking: klachten duren 
minder dan een maand en nemen vanzelf minder dan een maand en nemen vanzelf 
afaf
Normale angst: reactie op objectief gevaarNormale angst: reactie op objectief gevaar
Depressie: er is overlap in symptomen, Depressie: er is overlap in symptomen, 
maar depressie kent geen herbelevingenmaar depressie kent geen herbelevingen
Andere angststoornissen en burnAndere angststoornissen en burn--out: out: 
geen herbelevingen.geen herbelevingen.



Preventie van PTSSPreventie van PTSS
DebriefingDebriefing
Niet effectief bevonden, Niet effectief bevonden, 
in geval van sterke in geval van sterke 
spanningsklachten zelfs spanningsklachten zelfs 
mogelijk schadelijk!mogelijk schadelijk!

Richtlijnen vroegtijdige Richtlijnen vroegtijdige 
opvang na trauma:opvang na trauma:
PsychoPsycho--educatieeducatie, , 
materiële en praktische materiële en praktische 
steun, nadruk op steun, nadruk op 
ontspanning / rust en ontspanning / rust en 
eigen sociaal netwerk.eigen sociaal netwerk.

Carlier et al., 2000; Sijbrandij et al., in press



Behandeling van PTSSBehandeling van PTSS
Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen: Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen: 

voorkeur psychologische interventies boven voorkeur psychologische interventies boven 
farmacologische:farmacologische:

http://www.ggzrichtlijnen.nlhttp://www.ggzrichtlijnen.nl

Cognitieve gedragstherapie (Cognitieve gedragstherapie (CGTCGT))
Kortdurende Eclectische Psychotherapie (KEP)Kortdurende Eclectische Psychotherapie (KEP)
Eye Eye MovementMovement DesensitizationDesensitization & & ReprocessingReprocessing
therapie (therapie (EMDREMDR))

http://www.ggzrichtlijnen.nl/


Cognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapie

Imaginaire Imaginaire exposureexposure: in gedachten : in gedachten 
teruggaan naar de gebeurtenisteruggaan naar de gebeurtenis

Gewenning aan angstGewenning aan angst
HuiswerkopdrachtenHuiswerkopdrachten

Cognitieve techniekenCognitieve technieken
Denkfouten: uitdagen en vervangenDenkfouten: uitdagen en vervangen
AccomodatieAccomodatie



Kortdurende Eclectische Kortdurende Eclectische 
Psychotherapie (KEP)Psychotherapie (KEP)

Probleemgerichte therapie voor type I Probleemgerichte therapie voor type I 
trauma.trauma.
Elementen uit verschillende therapieElementen uit verschillende therapie--
stromingen.stromingen.
16 geprotocolleerde sessies.16 geprotocolleerde sessies.
Verwerken van het trauma en integratie in Verwerken van het trauma en integratie in 
de levensgeschiedenis.de levensgeschiedenis.



Essentiële elementen van KEPEssentiële elementen van KEP
PsychoPsycho--educatieeducatie

Imaginaire exposure

Schrijfopdrachten

Memorabilia

Betekenisverlening

Afscheidsritueel



PsychopolPsychopol
IndicatiesIndicaties

Type I trauma (Type I trauma (éénéén of of meermeer gebeurtenissengebeurtenissen))
Vermoeden van PTSSVermoeden van PTSS
AndereAndere ((nietniet ernstigeernstige) ) andereandere stoornissenstoornissen mogelijkmogelijk
TijdTijd tussentussen trauma en trauma en aanmeldingaanmelding nietniet belangrijkbelangrijk..

TrajectTraject
TelefonischeTelefonische aanmeldingaanmelding: 020 : 020 –– 566 2243566 2243
Diagnostiek in AMCDiagnostiek in AMC
Behandeling in Behandeling in eigeneigen regioregio middelsmiddels
therapeutennetwerktherapeutennetwerk

Binnenkort uitgebreidere arbeidshulpverlening!Binnenkort uitgebreidere arbeidshulpverlening!
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Eye Eye MovementMovement DesensitizationDesensitization & & 
ReprocessingReprocessing ((EMDREMDR) therapie) therapie

Combinatie van het in gedachten laten Combinatie van het in gedachten laten 
oproepen van het meest beladen oproepen van het meest beladen 
herinneringsbeeld (nu), de negatieve herinneringsbeeld (nu), de negatieve 
gedachte met bijbehorende emotie, en het gedachte met bijbehorende emotie, en het 
aanbieden van een aanbieden van een afleidende stimulus.afleidende stimulus.
Het volgen van de associatiesHet volgen van de associaties
Introductie van een functionele Introductie van een functionele 
gedachtenganggedachtengang..





EffectiviteitEffectiviteit

Volgens internationale richtlijnen:Volgens internationale richtlijnen:

Cognitieve gedragstherapie (waaronder Cognitieve gedragstherapie (waaronder 
KEP) KEP) AA--statusstatus

EMDR EMDR A / B status.A / B status.

ISTSS: Foa et al., 2000; NICE: www.nice.org.uk

http://www.nice.org.uk/


Onderzoek naar behandeling Onderzoek naar behandeling 
van PTSSvan PTSS

Effectiviteit en efficiëntie van EMDR ten Effectiviteit en efficiëntie van EMDR ten 
opzichte van KEP in de behandeling van opzichte van KEP in de behandeling van 
PTSSPTSS

Gerandomiseerde gecontroleerde trialGerandomiseerde gecontroleerde trial



VerwijzingVerwijzing

Via Polikliniek Psychiatrie AMCVia Polikliniek Psychiatrie AMC
–– Tel. 020Tel. 020--566 2001 voor intakegesprek566 2001 voor intakegesprek
–– Daarna diagnostisch traject Daarna diagnostisch traject 

Topzorgprogramma PsychotraumaTopzorgprogramma Psychotrauma
–– Behandeling op AMCBehandeling op AMC
–– Eventueel deelname aan onderzoek.Eventueel deelname aan onderzoek.



Bedankt voor uw Bedankt voor uw 
aandacht !aandacht !
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