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trauma: 1. lichamelijke verwonding 2. kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring die
een blijvende stoornis teweegbrengt: psychisch, seksueel trauma, een trauma oplopen (Van Dale)1
In deze scriptie wordt de tweede betekenis van het woord ‘trauma’ gebruikt.

PTSS: Wanneer er sprake is van een traumareactie die langer aanhoudt dan een maand of die pas
later dan direct na de gebeurtenis optreedt, noemen we dit een PostTraumatische Stress Stoornis
(PTSS).

N.B: Overal in deze scriptie waar “hij” geschreven staat, kan ook “zij” gelezen worden.
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Voorwoord
Wie ben ik?
Mijn naam is Christianne Bezembinder-de Wolf. Ik ben geboren in 1964; ik ben getrouwd en heb twee
zonen (1992 en 1994) die al een paar jaar niet meer thuis wonen. Sinds 2010 werk ik in mijn praktijk
voor natuurgeneeskundige therapie op basis van kinesiologie, ‘De Kinesioloog’
(www.dekinesioloog.nl).
Na een carrière van 13 jaar in het middelbaar onderwijs als docente Frans
en leerlingbegeleider (specialismen dyslexie, autisme en
hoogbegaafdheid), heb ik mij gevormd tot natuurgeneeskundig therapeut.
Ik ben nog iedere dag blij met de stap die ik heb genomen hiermee. Het
werk in de praktijk is afwisselend en dankbaar; het verveelt geen moment.
Ik houd van mensen en sta voor iedereen open. Gelukkig weten steeds
meer mensen mij te vinden. Mijn ervaringen in het onderwijs kan ik als
therapeut goed gebruiken: ik heb snel door waar problemen vandaan
komen, ik kan goed luisteren en kijken en ik kan mensen inzicht geven in
hun eigen proces, waardoor ze dingen leren. Ik ben en blijf een wegwijzer.
Doordat ik Mariet van Buuren al eens had ontmoet, en door een aantal prikkelende verhalen van
collega’s, ben ik bij het Instituut voor E.E.N.® terecht gekomen om de verplichte scholing Medische en
Psychosociale basiskennis te volgen. Het enthousiasme van het docententeam, de sfeer tijdens de
lessen en de al even enthousiaste verhalen van (aankomend) therapeuten maakten me gretig om de
hele opleiding te gaan volgen. Ondanks mijn drukke agenda heb ik hier de afgelopen jaren tijd vrij
voor kunnen maken. Ik heb geen moment spijt gehad dat ik aan dit avontuur ben begonnen.
De opleiding tot E.E.N.®-therapeut heeft mij geholpen om mijn talenten verder te ontwikkelen. Het
eclectische aspect van de opleiding maakt dat ik nu beschik over een heel scala aan nieuwe kennis
en vaardigheden. Het instrument kinesiologie is hiermee heel goed te combineren, waardoor het
energetisch werk naadloos past in mijn praktijk. Ik voel me hierbij als een vis in het water.
Naast het werk als therapeut in de praktijk en de studie houd ik mij ook nog bezig met besturen en
advieswerkzaamheden op het gebied van de complementaire gezondheidszorg. Sinds december
2015 ben ik secretaris van het bestuur van de Stichting RBCZ, een overkoepelende organisatie die
beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op
hbo-niveau) certificeert en registreert. Daarvoor ben ik drie jaar lang voorzitter geweest van het
bestuur van de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen, mijn beroepsvereniging. En ten slotte
ben ik lid van de examencommissie voor het Centraal Examen Complementaire Zorg.

Waarom het onderwerp Vroegkinderlijk Trauma?
In mijn praktijk komen met grote regelmaat mensen met vage lichamelijke klachten, ernstige
vermoeidheid of hoofdpijnen. Ze hebben vaak regulier al van alles geprobeerd om ervan af te komen,
soms zelfs uitgebreide onderzoeken ondergaan, maar niets hielp. Bij doorvragen blijken ze te lijden
aan depressies, angsten of woedeaanvallen. Ze hebben de neiging om zich zo onzichtbaar mogelijk te
maken, want ze hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn of zelfs dat ze er helemaal niet
mogen zijn. Relaties – denk hierbij ook aan werk en vrienden – verlopen moeizaam. Ze hebben last
van hooggevoeligheid. Burn-out ligt op de loer. Eigenlijk worstelen ze met het leven.
Het is mij in de loop der jaren steeds duidelijker geworden dat hun probleem vaak afkomstig is van
een traumatische gebeurtenis of zelfs aaneenschakeling van gebeurtenissen uit hun verleden
(conceptie, baarmoedertijd, zwangerschap of vroege jeugd). Zelf zijn ze zich hier niet bewust van,
omdat ze denken dat ze deze periode al lang hebben afgesloten. De verschijnselen kunnen daarom
samengevat worden onder de noemer Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). De E.E.N.®-therapie
blijkt een heel waardevol instrument te zijn bij het begeleiden van deze cliënten.
3

Alle reden dus om me verder vast te bijten in dit onderwerp. En toevallig (Toeval? Bestaat niet!) kreeg
ik een boek in handen over Traumasporen waarin dit werd besproken. Doorzoekende bleek er nog
veel meer interessante literatuur te vinden en ook staat een heleboel informatie op internet. Ik heb
eindeloos gelezen, gekeken en geluisterd. Ook ben ik op 3 oktober van dit jaar naar het congres
'Traumasporen' geweest, waar gesproken is over de consequenties van trauma dat is opgelopen aan
het begin van het leven en over de verschillende manieren om mensen met daaruit voortkomende
klachten te helpen.
Een deel van de kennis die ik heb opgedaan, heb ik verwerkt in voorliggende tekst. Ik wens jou als
lezer veel plezier met deze scriptie. Wellicht herken je het onderwerp uit eigen ervaring of van nabij en
helpt het je om iets meer te begrijpen van wat er met jouzelf of een van je dierbaren aan de hand is.
Weet dat er mogelijkheden zijn om je te helpen. En neem gerust contact met me op als je wilt.

Christianne Bezembinder-de Wolf
November 2016
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Inleiding
Er bestaat lichamelijk en psychisch trauma. Over dit laatste gaat deze scriptie, en dan specifiek over
vroegkinderlijk trauma dat is ontstaan tijdens zwangerschap, geboorte of in de vroege jeugd. Het
blijvende aspect van psychisch trauma zorgt ervoor dat mensen er veel last van hebben in hun
dagelijks functioneren.
Overweldigende ervaringen zijn van invloed op de kern van wie we zijn. Ze beïnvloeden onze diepste
gevoelens en kunnen trauma tot gevolg hebben. Trauma leidt tot een fundamentele verandering in de
interpretatie van alles wat door de hersenen wordt waargenomen. Hoe en wat er gedacht wordt
verandert, maar ook het vermogen om te denken zelf. De Nederlands-Amerikaanse psychiater Prof.
Dr. Bessel van der Kolk schrijft in zijn boek ‘Traumasporen’: “Getraumatiseerd zijn betekent dat je je
leven blijft inrichten en plannen alsof het trauma nog altijd voortduurt – ongewijzigd en onveranderbaar
– terwijl elke nieuwe ontmoeting of gebeurtenis wordt bezoedeld door het verleden.”2
Tijdens de zwangerschap en geboorte en in de vroege kinderjaren zijn we extra ontvankelijk voor
overweldigende gebeurtenissen. We zijn dan wezentjes die helemaal zijn aangewezen op een ander,
we staan open voor alle indrukken en we hebben nog niet het vermogen om gebeurtenissen te duiden
in bijvoorbeeld taal. Omdat we ons later veelal niet bewust kunnen herinneren wat er zich allemaal
heeft afgespeeld in deze periode van ons leven, hebben we vaak ook niet door dat sommige van de
problemen waar we dan tegenaan lopen, afkomstig zijn uit deze tijd.
Mensen die vroegkinderlijk trauma hebben, vechten continu tegen de herinnering die zich in hun
lichaam, geest en ziel heeft vastgezet. Ze herbeleven bewust of onbewust telkens opnieuw de
gebeurtenis die aanleiding is geweest van hun trauma. Ze vermijden de situaties die deze herbeleving
uitlokken, maar komen er vreemd genoeg soms juist telkens in terecht. Ze zijn er op de een of andere
manier van overtuigd dat ze ergens schuldig aan zijn en zoeken daarvoor bevestiging in hun dagelijks
leven.
Vroegkinderlijk trauma uit zich in angsten, onverklaarbare woedeaanvallen of depressie. Er is een
gevoel van er niet mogen zijn, van ongelooflijke schaamte of van schuldgevoel. Ook zien we bij
mensen met vroegkinderlijk trauma vaak onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals chronische
vermoeidheid, hoofdpijnen. Dit maakt trauma een zware last om mee te leven. Hulp aan deze mensen
is noodzakelijk, omdat ze zich op de lange termijn niet staande kunnen houden. Hun probleem is niet
zichtbaar aan de oppervlakte en dat maakt het lastig: hun omgeving begrijpt niet wat er aan de hand is
en reageert daardoor niet altijd op een manier die behulpzaam is.
Door middel van deze scriptie wil ik het gevecht dat deze mensen leveren, zichtbaar maken. Ik wil de
lezer laten inzien dat zij veelal sterke mensen zijn die zich, ten koste van zichzelf, staande houden in
hun omgeving. Ik leg uit wat er met hen aan de hand is en laat zien dat er mogelijkheden zijn om iets
aan trauma te doen.
In deze scriptie wordt eerst uitgelegd wat trauma is. Vervolgens wordt het ontstaan van trauma
enigszins toegelicht en het effect van traumatische stressoren op het lichaam besproken, evenals de
reacties die kunnen volgen op trauma (PTSS). Ik beperk me daarbij tot trauma dat is ontstaan tijdens
de zwangerschap, geboorte of vroege kinderjaren. De scriptie eindigt met een aantal mogelijke
behandelingen en activiteiten die ondersteunend werken bij het herstel van vroegkinderlijk trauma.
Ook kijk ik nog even naar de mogelijkheden van preventie.
Deze scriptie is geschreven in het kader van de opleiding tot Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskundig therapeut. In hoofdstuk 6 worden dan ook mogelijkheden belicht die de E.E.N.®therapie biedt voor het herstel van vroegkinderlijk trauma. De totale opleiding duurt vier jaar. Het moge
dan ook duidelijk zijn dat niet alle aspecten van de E.E.N.®-therapie uitgebreid uitgelegd kunnen
worden in de tekst.
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Hoofdstuk 1: Trauma
Trauma is een obstakel dat iedere keer weer opspeelt als je in een situatie terechtkomt die je, bewust
of onbewust, herinnert aan een overweldigende ervaring die je eerder hebt gehad. Deze ervaring is
wordt de traumatische stressor genoemd. Trauma maakt dat je in cirkels rondom de pijn die de
traumatische stressor veroorzaakt heeft heen blijft draaien en je er niet van kunt losmaken. Het is alsof
er binnen in je een ander ik leeft dat de macht overneemt. Je zit vast in een overlevingsmodus, waarbij
alle energie gericht is op het bestrijden van een onzichtbare aanvaller. Je bent continu waakzaam en
verwacht bedreiging uit onbekende hoek. Je bent overmatig agressief of je probeert je juist zo
onzichtbaar mogelijk te maken. Je reactie op je omgeving gaat buiten jezelf om. Je kunt het niet
tegenhouden, hoe graag je ook wilt. We zien dan bijvoorbeeld enorme schrik bij een onverwacht
geluid, woede-uitbarstingen als het even tegenzit, verstijving bij aanraking. Alle energie is gericht op
het in de gaten houden van je omgeving. Er is geen ruimte meer voor liefde, warmte, plannen, spelen,
leren, relaties met andere mensen.
Volgens het woordenboek van Van Dale is trauma “een kwetsing van de psyche door een hevige
gemoedservaring die een blijvende stoornis teweegbrengt.”3 Trauma is een verwonding die het gevolg
is van geweld van buitenaf. Maar wat verstaan we onder geweld van buitenaf? Zelfs een heel klein
voorval kan als geweld op ons overkomen en geeft dan die hevige gemoedservaring. Maar wat is dan
een voorval, een gebeurtenis? “Om iets als een gebeurtenis te ervaren, moet er in de wekelijkheid een
verrassing plaatsvinden met een betekenis, waardoor het voorval opvalt. Zonder dat verrassingseffect
valt niets uit de werkelijkheid ons op. Wanneer iets niet opvalt, dring het niet door tot het bewustzijn”,
zegt de Frans-Russische psychiater Boris Cyrulnik.4 Als een gebeurtenis een erg groot
verrassingseffect heeft, noemen we deze gebeurtenis schokkend en/of overweldigend. Dit geldt ook
voor gebeurtenissen waar we zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Met name tijdens de
vroegkinderlijke periode in ons leven, waarin we afhankelijk zijn van anderen, zijn we extra gevoelig.
Wanneer een dergelijke gebeurtenis wordt ervaren, dan moet nog blijken welke betekenis eraan
toegekend zal worden, of dit een hevige gemoedservaring geeft en of dit trauma tot gevolg zal
hebben. Het is namelijk niet bij iedereen het geval dat de gebeurtenis wordt ervaren als geweld van
buitenaf, als traumatische stressor. Dit hangt af van onze levenservaringen tot dan toe en van onze
omgeving. Sommigen van ons beleven de gebeurtenis als gewoon een nare ervaring en schudden
deze makkelijk van zich af; anderen worden diep geraakt, raken erdoor verwond en hebben nog lang
last van wat er gebeurd is. Alleen als we een gebeurtenis ervaren als geweld en er dus sprake is van
een traumatische stressor die een hevige gemoedservaring tot gevolg heeft, is er kans op het
ontstaan van trauma.
Het blijkt dat overweldigende gebeurtenissen die ons worden aangedaan door andere mensen meer
trauma opleveren dan gebeurtenissen als gevolg van bijvoorbeeld natuurrampen. Ook de mate waarin
we in staat zijn om onszelf te beschermen en ons uit de stresserende situatie te begeven, is van
invloed op de sporen die de gebeurtenis nalaat. Wanneer de gebeurtenis onze eigen lichamelijke
veiligheid (of die van anderen in onze directe omgeving) bedreigt, roept dit gevoelens van angst,
frustratie en/of machteloosheid op. Ten slotte speelt nog mee hoe lang een gebeurtenis heeft geduurd
en of deze zich heeft herhaald. In het algemeen hebben we meer kans op het ontstaan van trauma als
we al zwaar belast zijn of recentelijk een andere overweldigende gebeurtenis hebben meegemaakt.
Ook is er later in ons leven meer kans op een nieuw trauma als er al trauma aanwezig is uit de
kindertijd.
Iemand hoeft de gebeurtenis overigens niet noodzakelijkerwijs zelf mee te hebben gemaakt. Een
secundair trauma ontstaat wanneer “iemand wordt blootgesteld aan de verhalen over trauma’s van
anderen en zich hierbij erg betrokken voelt.”5
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We spreken van trauma wanneer mensen blijven vastzitten in wat hun is overkomen. Ze blijven hun
leven inrichten en plannen maken alsof de gebeurtenis nog altijd voortduurt en iedere nieuwe
gebeurtenis wordt in dit licht beleefd. Vaak is er sprake van herbeleving. Deze herbeleving is meestal
realistisch van aard (beelden, gedachten, waarnemingen) en is daardoor even bedreigend als de
oorspronkelijke gebeurtenis. Herbeleving treedt op als deze mensen wakker zijn, en vaker nog als ze
slapen in de vorm van nachtmerries. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij mensen die slachtoffer zijn geweest
van geweld of misbruik, mensen die verwaarloosd zijn, die in hun jeugd steeds te horen kregen dat ze
iets verkeerd deden of die gepest zijn. De herinnering hieraan is nog levendig aanwezig. Zij denken dit
achter zich gelaten te hebben, maar worden toch steeds weer geconfronteerd met hun verleden.
Maar bij vroegkinderlijk trauma is het meestal zo dat iemand zich helemaal niet zo bewust herinnert
wat er in het verleden is gebeurd. In dat geval is het zijn onderbewuste dat opspeelt als iemand in een
situatie terecht komt die vergelijkbaar is met de eerdere gebeurtenis. Er treden dan ogenschijnlijk
onverklaarbare reacties op die niet passen bij de huidige situatie, maar die niet te onderdrukken
blijken te zijn.
Het is van belang om, zodra er zich bij iemand opvallende psychische verschijnselen voordoen, ook
de vroegkinderlijke periode deel te laten uitmaken van de diagnostiek. Hoe eerder de oorsprong van
de problemen wordt onderkend, hoe sneller er adequate hulp geboden kan worden.

Voorbeelden van traumatische stressoren in de vroegkinderlijke periode zijn:












misbruik of mishandeling (seksueel, lichamelijk en/of emotioneel);
verwaarlozing;
vernedering;
het overlijden van een dierbare;
een ongeluk;
een val of flinke blessure;
een operatie, vooral in de eerste drie levensjaren;
een natuurramp;
oorlog en geweld;
vluchteling zijn;
adoptie.
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Mensen met vroegkinderlijk trauma kunnen last hebben van depressie, angst, woede of een gevoel
van schuld of minderwaardigheid. Ze voelen zich in de steek gelaten en alleen en zijn daardoor
ongelukkig. Sommigen zijn chronisch vermoeid, anderen hebben vage lichamelijke klachten. Ze
hebben het gevoel dat ze de controle over hun leven kwijt zijn, zijn voortdurend op hun hoede en
beleven geen of weinig plezier. Sommigen hebben hun gevoel zelfs helemaal uitgeschakeld. Hun
reacties zijn soms onvoorspelbaar, ook voor henzelf.
PTSS
PTSS is een verzamelnaam voor symptomen die voortkomen uit ernstige stress gevende situaties en
die langer aanhouden dan een maand. De criteria die gehanteerd worden in de DSM V6 voordat er
gesproken kan worden van PTSS zijn:
A. blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld;
B. de aanwezigheid van een of meer intrusieve symptomen die samenhangen met de
psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die zijn begonnen nadat de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden;
C. persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) die begon nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben)
plaatsgevonden, zoals blijkt uit nader gespecificeerde kenmerken;
D. negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan de psychotraumatische
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verergerd nadat de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee of meer nader
gespecificeerde kenmerken;
E. duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit, gerelateerd aan de psychotraumatische
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verslechterd nadat de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee of meer nader
gespecificeerde kenmerken;
F. duur van de stoornis (criteria B, C, D en E) is langer dan één maand;
G. de stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of
beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen;
H. de stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel
(zoals medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening.
De criteria zijn van toepassing op volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar.

De klachten waar mensen met vroegkinderlijk trauma aan lijden, zijn samen te vatten onder de
noemer PTSS.
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In verband met de leesbaarheid is een volledig overzicht van de criteria met de bijbehorende
specificaties geplaatst in bijlage 1
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Hoofdstuk 2: Het ontstaan van trauma
Voor de geboorte
In de ideale situatie wordt een kind verwekt door twee mensen die van elkaar houden en die een
gezin willen stichten. De baarmoeder is een veilige, warme plaats waar de foetus de juiste
voedingsstoffen binnenkrijgt en omhuld wordt door liefde en geborgenheid. Beide ouders zijn
betrokken bij de emotionele groei van de foetus, al vanaf het eerste begin. Het
kindje krijgt zo de zekerheid dat er ook na de geboorte een veilige, warme plaats
voor hem zal zijn.
Helaas kan een kind ook verwekt worden onder ongunstige omstandigheden. De
moeder en/of vader kunnen zich in een overlevingstoestand bevinden of
getraumatiseerd zijn; de zwangerschap kan een vergissing zijn, of het gevolg van
een verkrachting; het kindje kan ter compensatie van een eerder overleden kindje
verwekt worden; de zwangerschap kan gebruikt worden door de moeder om
ergens haar zin mee te krijgen (verblijfsstatus, relatie).
Vanaf het moment dat tussen de zintuigen en de geest indrukken kunnen worden uitgewisseld, is een
foetus al in staat om zich beelden te vormen en deze te koppelen aan eerder opgeslagen beelden.
Wanneer er met een nog ongeboren kindje in een veilige omgeving contact gemaakt wordt, dan leert
het geruststellend gedrag aan. Als de zwangerschap zich afspeelt onder ongunstige omstandigheden,
zal er door de moeder weinig tot geen contact met het kindje gelegd worden en kan het geen
geruststellend gedrag aanleren.
Wanneer een zwangere vrouw somber is of angstig, of wanneer een kind ongewenst is, dan zit haar
lichaam vol met stresshormonen. Ook de medicalisering van zwangerschappen is niet goed voor de
rust van moeder en kind, immers prenatale diagnostiek kan de relatie tussen moeder en kind belasten.
Een moeder die te horen krijgt dat haar kind mogelijk een afwijking heeft of te weinig groeit, maakt
zich zorgen en kan niet meer onbezorgd van haar zwangerschap genieten. De angst om het kind te
verliezen of om een ziek of gehandicapt kindje te krijgen, maar het moeilijk voor haar om zich te
verheugen op de geboorte van het kind.
De stresshormonen kunnen door de placenta heen het kind bereiken. Ook neemt de doorbloeding van
de placenta af, waardoor de foetus te weinig voeding krijgt. Op deze manier kunnen opwinding, angst
en neerslachtigheid door de foetus waargenomen worden; het kindje is immers met de moeder
verbonden. De moeder is in deze situatie meestal niet in staat om de foetus gerust te stellen; er zal
weinig tot geen contact met hem worden gelegd.
De emoties en het gedrag van de vader dringen ook door tot de foetus. Het ongeboren kind hoort en
voelt wat er zich buiten de baarmoeder afspeelt. Ook neemt het de reacties van de moeder op de
vader waar.
Het zenuwstelsel van het kind past zich aan de ongunstige en onveilige situatie aan. Er verandert
daardoor iets in de gevoelswaarneming van het kind. Het sluit zich af en zet tegelijkertijd zijn zintuigen
op scherp. Wanneer het kind geboren is, zal het schrikachtig zijn en zich snel onveilig voelen. De rest
van zijn leven zal hij last hebben van een diep wantrouwen en chronische stress.
Tijdens de geboorte
Voor veel moeders is de bevalling een gebeurtenis waarop ze zich tijdens de zwangerschap in alle
rust en vrede hebben kunnen voorbereiden. Hoewel het spannend is en ze er misschien een beetje
tegenop zien, zien ze er ook naar uit om hun kindje eindelijk in hun armen te kunnen houden. Echter,
als de moeder weet dat het kindje gehandicapt of ziek ter wereld komt, zal zij opzien tegen de
bevalling. Ook wanneer het kindje niet uit liefde is verwekt, wanneer de relatie van de ouders onder
spanning staat, wanneer er iets aan de hand is met de vader of wanneer de moeder zelf een vorm van
trauma heeft, is de bevalling voor haar een uiterst stressvolle gebeurtenis. De moeder kan angstig en
onzeker worden als de bevalling nadert. De stresshormonen van de moeder kunnen door het kindje
als levensbedreigend ervaren worden, zeker wanneer de zwangerschap ook al stressvol is geweest.
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Voor een kind is de ideale situatie dat het in een sfeervolle, veilige ruimte thuis geboren wordt, waar
het liefdevol wordt opgevangen door warme handen. Het wordt meteen bij moeder neergelegd en kan
rustig bijkomen van de geboorte. Helaas kiezen steeds meer ouders tegenwoordig voor een
poliklinische – of ziekenhuisbevalling. Het risico op een medische ingreep wordt daardoor groter. Denk
hierbij aan inleiden, een tang- of vacuümverlossing of een keizersnee. Een gestreste zwangere vrouw
heeft ook nog eens meer kans op complicaties tijdens de bevalling. In dit geval komt het kind ter
wereld in een klinische omgeving met veel licht en vreemde geluiden. Het wordt wreed uit zijn veilige
omgeving getrokken, opgevangen door een paar handschoenen en de navelstreng, zijn levenslijn in
de baarmoeder, wordt meteen doorgeknipt. Vaak wordt het al snel, zo niet meteen weggehaald bij
moeder voor allerlei controles. De schok van de bevalling wordt daardoor groot en de kans dat het
kindje meteen gerustgesteld wordt is gering. Zijn lichaampje en zijn onderbewuste zal deze
herinneringen in zich opslaan. Met name pasgeborenen die meteen in een couveuse en/of aan allerlei
apparatuur gelegd worden of kindjes die onmiddellijk na de geboorte definitief van hun moeder
gescheiden worden, lopen grote kans op traumatische reacties.
In de (vroege) jeugd
Een jong kind is volledig afhankelijk van zijn verzorgers. In de
meeste gevallen zijn dit de ouders en is er sprake van een
driehoek moeder – kind – vader, waarbij veelal de moeder
voor het kind de belangrijkste plaats inneemt. Voor een
goede ontwikkeling is het belangrijk dat het kind zich veilig
kan hechten (aan maximaal drie personen). Het heeft deze
hechting nodig om het vertrouwen te ontwikkelen om de
omgeving te verkennen. Het kind is afhankelijk van de
reacties van zijn belangrijkste hechtingspersoon op dit
verkennen. Veilig gehechte kinderen zijn ontspannen,
verdragen probleemloos vreemden en zijn geïnteresseerd in
nieuwe ervaringen. Zij beschouwen hun verzorgers als veilige
basis.
Trauma treedt op wanneer een kind onveilig gehecht is. Ouders die, om wat voor reden dan ook, hun
kind verwaarlozen, kunnen het geen veiligheid bieden. Een kind dat mishandeld wordt, of misbruikt,
kan niet vol vertrouwen op verkenning uitgaan. Een kind dat verwaarloosd wordt, zal zich steeds meer
in zichzelf terugtrekken. Angstig gehechte kinderen zijn bang voor onbekenden, laten zich moeilijk
troosten en voelen zich niet op hun gemak in vreemde situaties. Angstig-vermijdend gehechte
kinderen zijn niet geïnteresseerd in contact, zelfs niet met hun verzorgers.
Een onveilig gehecht kind zal geen vertrouwen ontwikkelen in volwassenen en ook later alleen nog
kunnen denken in machtsverhoudingen: degene die de pech heeft dat hij iemand aardig vindt of zelfs
van een ander houdt, is verloren, terwijl degene die tegen de affectie strijdt, het gevoel heeft dat hij de
baas is en dus veilig. Hier liggen relatieproblemen (liefdesrelaties, maar ook vriendschappen of
werkrelaties) op de loer.
Uit onderzoek is gebleken dat een kind ook lichamelijke behoefte heeft aan veilige hechting. Een kind
dat affectief verwaarloosd wordt, kan zijn situatie niet veranderen en raakt lichamelijk en geestelijk
onderkoeld. Zo blijkt de huidtemperatuur van baby’s te dalen op het moment dat hun moeder bij hen
vandaan gaat en zelfs nog verder te dalen als een vreemde haar plaats inneemt. 7 Als deze situatie
voortduurt, raakt het kind beschadigd en zien we de gevolgen ervan later terug. Een controversieel
experiment van de Amerikaan René Spitz in de jaren ’50 wees uit dat baby’s die niet aangeraakt
worden, steeds stiller worden en zelfs binnen korte tijd overlijden.
Trauma is het gevolg als je de gebeurtenis niet kunt duiden en het verhaal voor jezelf niet duidelijk
kunt krijgen. Voor een kind is de wereld om hem heen vaak nog moeilijk te begrijpen. Een aparte
situatie ontstaat wanneer een kind moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Het kind zal dit veelal
op eigen kracht moeten doorstaan, ook al mogen de ouders steeds vaker een groot deel van de tijd bij
hun kind blijven. Ook al is er sprake van een veilige hechting, toch brengt dit veel onzekerheid met
7
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zich mee voor het kind. Het bevindt zich tussen vreemde mensen in een vreemde omgeving en het
heeft vaak pijn en verdriet. Met recht is dit een overweldigende gebeurtenis te noemen, zeker voor
jonge kinderen die nog niet goed kunnen praten. Alles bij elkaar is ook dit een moment waarop trauma
kan ontstaan.

Een kind waarvan een ouder, grootouder of andere voor hem belangrijke persoon overlijdt of
anderszins vertrekt, kan door zijn gevoel van verlies overweldigd worden omdat hij niet begrijpt wat er
gebeurd is. Misbruik of mishandeling (zowel seksueel als emotioneel en/of geestelijk) maakt dat hij
zich onveilig of juist schuldig zal voelen. Genegeerd of afgewezen worden, kan leiden tot gevoelens
van angst, woede of onrust. Wanneer deze gevoelens aanhouden, ontstaat trauma.
Het effect van afgestaan worden ter adoptie is groter dan we ons kunnen voorstellen. Het kind beseft
niet bewust dat zijn biologische ouders (met name de moeder) niet voor hem kunnen of willen zorgen,
maar voelt wel dat het op afstand wordt gehouden door hen.
Ook hevige ruzies, een scheiding van de ouders (vooral als dit met veel verdriet, woede of zelfs
geweld gepaard gaat), verhuizing, oorlog, natuurrampen of het moeten vluchten uit je vertrouwde
omgeving zijn mogelijke traumatische stressoren.
Vastzitten in een situatie leidt tot zodanig hevige gevoelens van onmacht, dat trauma kan ontstaan.
Ongeboren en kleine kinderen zijn volledig afhankelijk van hun omgeving en kunnen nog niet voor
zichzelf opkomen. Dit maakt deze periode de meest kwetsbare van hun leven.
Kinderen die getraumatiseerd zijn, worden bang voor nieuwe dingen. Verandering is eng.
Leerprocessen zullen als beangstigend worden ervaren. Ook denken wordt gevaarlijk, omdat daarbij
nieuwe, en dus onbekende, beelden worden gevormd. Omdat dit veelal onbewust verlopende
processen zijn, houden ze hier nog lang last van, zelfs in hun volwassen leven.
Maar… ook in vorige generaties
Hevige emotionele reacties op gebeurtenissen brengen een verandering teweeg op het niveau van
ons DNA. Dit wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk. We weten dat we ons DNA doorgeven aan
onze nakomelingen, en daarom begrijpen we dat een kind geboren kan worden met een erfelijke
reactie op traumatische stressoren uit de tijd van een van zijn voorouders. Deze erfelijke reactie kan
tot in ongeveer zeven generaties terug te voeren zijn. De overgevoeligheid die op deze manier
ontstaan is in het zenuwstelsel is ook een vorm van trauma.
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Hoofdstuk 3: Het effect van traumatische stressoren op de
hersenen en het lichaam
De hersenen
Onze hersenen hebben als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat we overleven. Al het andere is
hieraan ondergeschikt. Om te overleven, moeten onze hersenen registreren wat ons lichaam nodig
heeft aan primaire levensbehoeften (voedsel, rust, veiligheid, onderdak) en zoeken ze voor ons naar
een plaats waar aan deze behoeften kan worden voldaan.
Reptielenbrein, zoogdierenbrein en mensenbrein
Het primitiefste deel van onze hersenen wordt ook wel ons reptielenbrein genoemd. Dit is al actief
voordat we geboren worden. Het bevindt zich in de hersenstam en is verantwoordelijk voor eten,
slapen, wakker worden, ademen, huilen, temperatuur ervaren, honger, pijn voelen, gifstoffen uit het
lichaam verwijderen. Daarnaast reguleert het alle belangrijke levensondersteunende systemen: het
energieniveau van het lichaam, de werking van hart en longen, de werking van het endocriene
systeem en het immuunsysteem.
Vlak boven het reptielenbrein bevindt zich het limbisch systeem. Dit stuk van de hersenen vinden we
terug bij alle dieren die in groepen leven en die voor hun jongen zorgen. Daarom wordt het ook wel
het zoogdierenbrein genoemd. In het zoogdierenbrein bevindt zich de thalamus. De thalamus is de
verwerkingseenheid van de hersenen die al onze waarnemingen samenvoegt tot een coherent beeld
van wat er op dat moment met ons gebeurt. Hier bevinden zich de emoties, de waarneming van wat
prettig is en van wat gevaarlijk en beangstigend is, de beoordelaar van wat er wel of niet belangrijk is
om te kunnen overleven. De gevoeligheid van het limbisch systeem wordt bepaald door de combinatie
van de genetische aanleg en het aangeboren temperament van een persoon, in combinatie met zijn
ervaringen.
Het reptielenbrein en het limbisch systeem samen vormen het hart van ons centraal zenuwstelsel.
Hun taak is het waarborgen van ons welzijn. Ze doen dit door het afscheiden van hormonen, waardoor
we kleine fysieke gewaarwordingen krijgen die ons gedrag bepalen.
Het derde deel van onze hersenen is het mensenbrein, de neocortex. Het evolutionair gezien laatst
ontwikkelde deel van deze neocortex is de associatiecortex, die van belang is voor onze ingewikkelde
mentale processen. De neocortex is een oppervlak zonder duidelijke interne grenzen. De talrijke
zenuwen verbinden alle gebieden met elkaar. Dit hersengebied kan daardoor zeer complexe signalen
verwerken.
Alarm
Wanneer we te maken krijgen met een overweldigende gebeurtenis en het alarmsysteem in onze
hersenen wordt ingeschakeld, dan neemt het reptielenbrein de controle over. De verbindingsweg
tussen de verschillende hersengebieden via de thalamus is namelijk korter en sneller dan die via de
neocortex. De hogere hersenfuncties (ons bewustzijn) worden door het alarmsignaal uitgeschakeld en
ons lichaam wordt aangespoord om te vluchten, te vechten of te verstijven. Het reptielenbrein zorgt
ervoor dat we reflexmatig reageren. Een reflex is een automatische reactie waaraan onze ratio niet te
pas komt, zodat we ons meestal pas nadat het gevaar geweken is,
bewust worden van de situatie. Dit is erg functioneel, want als er
bijvoorbeeld op straat een man met geweer begint te schieten, is
het wel handig dat we niet eerst gaan staan nadenken, maar
meteen beginnen met rennen. Als deze reactie succesvol is,
ontsnappen we aan het gevaar en kunnen we weer tot rust komen.
Soms echter wordt deze reactie tegengehouden, bijvoorbeeld
omdat iemand vastgehouden wordt of (zowel letterlijk als figuurlijk) opgesloten zit. In dat geval blijven
de hersenen signalen van gevaar en dreiging afgeven en worden er continu stresshormonen
afgescheiden. Blijft de traumatische stressor aanhouden en/of wordt de gebeurtenis als extreem
geweld ervaren, dan is er sprake van trauma. In die situatie kan de reactie van de hersenen zelfs
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aanhouden nadat de feitelijke gebeurtenis voorbij is; ze blijven signalen afgeven dat er gevaar dreigt
waaraan ontsnapt moet worden.
Als dit gebeurt, is er kans dat de thalamus ‘defect’ raakt. Dan worden alle beelden, geluiden, geuren,
aanrakingen verwerkt als geïsoleerde en gedissocieerde fragmenten. Hierdoor lijkt de tijd stil te staan
en voelt het alsof het gevaar voor eeuwig zal aanhouden. Dit zien we veel bij mensen die te maken
hebben met vroegkinderlijk trauma.
Ook de werking van de amygdala verandert onder invloed van trauma. De amygdala draagt zorg voor
de verwerking van informatie die door de thalamus is doorgegeven. De amygdala doet dit snel; sneller
dan de frontale hersenkwabben. Trauma vergroot de kans dat de amygdala een verkeerde inschatting
maakt van een situatie, waardoor er geen goed onderscheid gemaakt meer kan worden tussen
veiligheid en gevaar. Het kan dan gebeuren dat goede of juist slechte bedoelingen van een ander
verkeerd worden begrepen en dat het functioneren in een onrustige omgeving of complexe
werkomgeving erg moeilijk is. Je zou kunnen zeggen dat het alarmsysteem niet goed meer werkt.
Met scans is zichtbaar gemaakt dat bij deze mensen de activiteit van de subcorticale hersengebieden
is toegenomen – hier bevindt zich de emotie (angst, woede, verdriet) – en dat tegelijkertijd de activiteit
in de frontale hersenkwabben is afgenomen. De schors van deze hersenkwabben speelt een rol in
onze houding ten opzichte van onze omgeving8. In de frontale hersenkwabben bevinden zich onze
spiegelneuronen. Deze zijn verantwoordelijk voor empathie, imitatie, synchroniciteit en ook voor de
taalontwikkeling. Goed functionerende frontale hersenkwabben zijn daarmee essentieel voor het
kunnen hebben van harmonieuze relaties met andere mensen in ons dagelijks leven.
De frontale hersenkwabben zijn ook de rem op ons stresssysteem; ze maken het mogelijk om een
situatie te beoordelen, actie te ondernemen en weer rustig te worden. Ze spelen een essentiële rol als
we beslissen hoe we een situatie moeten interpreteren. Als de schors niet voldoende actief is, schiet
iemand automatisch in de vecht- of vluchtstand als er iets gebeurt. Ieder notie van betrekkelijkheid
verdwijnt en deze persoon reageert al op de kleinste prikkel. Impulsen worden niet meer gecontroleerd
en daarmee bestaat de kans dat zijn gedrag onaanvaardbaar wordt. MRI-scans van proefpersonen
maakten zichtbaar dat bij mensen met PTSS ook in rust sprake is van een verminderde connectiviteit
in deze hersendelen9.
Tevens is op scans zichtbaar geworden dat de activiteit in het centrum van Broca vermindert bij het
beleven of herbeleven van een traumatische stressor. Het centrum van Broca bevindt zich in de linker
frontale kwab van de grote hersenen. Het wordt ook wel het motorisch spraakcentrum genoemd. Door
de verminderde activiteit in dit hersengebied is er geen taal (meer) beschikbaar om de gebeurtenis en
de bijbehorende emoties te beschrijven. Bij het ontstaan van vroegkinderlijke trauma’s is er bovendien
al sprake van een situatie waarin het kind nog niet of nauwelijks praat. Praten over wat er met hem
aan de hand is, is voor een getraumatiseerd persoon daarmee zo goed als niet mogelijk.
De precuneus is verantwoordelijk voor het gevoel van veiligheid en welzijn. Dit geldt ook voor de
insula, het deel van de hersenen dat ligt aan het laterale oppervlak van de grote hersenhelften . De
insula is verantwoordelijk voor de interoceptie, ‘wat heb ik nodig?’ Wanneer iemand lijdt aan
vroegkinderlijk trauma zijn de precuneus en de insula overactief, omdat hij zich continu afvraagt of hij
wel veilig is. Voelt hij zich niet veilig, dan schakelt hij zijn gevoel uit en raakt zijn lichaamsbewustzijn
beschadigd.
Er is door dit alles vaak sprake van psychische veranderingen als besluiteloosheid, depressiviteit,
concentratieproblemen en gedragsveranderingen.

De dorsolaterale prefrontale cortex is verantwoordelijk voor de verbinding tussen heden – verleden –
toekomst. De ventrale prefrontale cortex stuurt het zelfbewustzijn en de zelfregulering. De mediale
prefrontale cortex controleert onze reactie op onze omgeving.
8
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Eenzelfde vermindering van connectiviteit zien we bij mensen met de ziekte van Alzheimer.
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Het lichaam
In normale situaties reguleert het zenuwstelsel het energiepeil van ons lichaam. Het sympathisch
zenuwstelsel zorgt dat het lichaam in actie kan komen: het stuurt bloed naar de spieren, geeft een
signaal aan de bijnieren voor afgifte van adrenaline, laat de hartslag versnellen en verhoogt de
bloeddruk; het parasympathisch zenuwstelsel stimuleert de afgifte van acetylcholine, verlaagt de
hartslag, ontspant de spieren en maakt de ademhaling weer rustig, waardoor herstel van het lichaam
kan optreden.

Het sympathisch zenuwstelsel zorgt ervoor dat we kunnen vechten of vluchten als we in een
bedreigende situatie terechtgekomen zijn. En als de bedreigende situatie is afgelopen, zorgt het
parasympathisch zenuwstelsel ervoor dat we weer bij kunnen komen. Maar wanneer iemand het
gevoel heeft vast te zitten of vastgehouden te worden in een situatie, probeert het lichaam om zichzelf
te beschermen. Het sluit zich af om zo min mogelijk energie te verbruiken. Dit is de verstijving. Het
parasympathisch zenuwstelsel neemt het langdurig over en hierdoor verlaagt de hartslag en wordt de
ademhaling oppervlakkig. Bijkomend effect is dat we andere mensen en onszelf niet langer belangrijk
vinden, het bewustzijn vermindert en fysieke pijn wordt niet langer geregistreerd.
Hierdoor ontstaat een vertekend beeld in het geheugen, of zelfs een gat. De gebeurtenis wordt
verdrongen, maar het lichaam herinnert zich de pijn. Zowel het sympathisch als het parasympathisch
zenuwstelsel blijven onder spanning staan. Het mechanisme is dan op hol geslagen en iemand blijft in
de vecht-, vlucht- of verstijfstand staan.
Maar ook bij een eenvoudige traumatische stressor gebeurt er al iets in de hormoonhuishouding. Een
goed voorbeeld is te zien bij een tweejarig jongetje dat had deelgenomen aan een zogenaamd stillface experiment. In een dergelijk experiment reageert een moeder gedurende een heel korte tijd
helemaal niet op haar kind; ze gaat uit contact. Op dat moment treedt bij het kind grote verwarring,
woede of verdriet op. Daarna stelt de moeder het kind snel gerust en doet ze er alles aan om hem
weer een goed gevoel te geven. Bij het tweejarige jongetje bleek zes maanden na het experiment dat
zijn lichaam de nare ervaring had opgeslagen, terwijl hij zich duidelijk het niet meer kon herinneren. Uit
bloedonderzoek kwam naar voren dat bij het betreden van de ruimte zijn cortisolspiegel verhoogd
was.10
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er ook een link is tussen trauma en autoimmuunziektes. Het blijkt dat het aantal geheugencellen van het immuunsysteem (T-lymfocyten)
significant vermindert als er sprake is van trauma. Hiermee is een getraumatiseerd persoon eerder
vatbaar voor ziekten.

Epigenetica
Wanneer er sprake is van trauma, blijven de hersenen signalen afgeven dat er gevaar dreigt.
Wanneer de pijn die deze signalen veroorzaken lang genoeg aanhoudt, dringt deze door tot op het
niveau van de genen. De epigenetica doet hier onderzoek naar. Epigenetica is het vakgebied binnen
10
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de erfelijkheidsleer dat de invloed bestudeert van omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie
die optreden zonder wijzigingen in de volgorde van de basenparen van het DNA in de celkern. Hierbij
onderzoekt men onder andere het effect van invloeden van traumatische stressoren op ons DNA.
Het DNA reageert immers op onze omgeving, door genen aan en uit te zetten door middel van
chemische tags. Dit zijn stofjes die zich hechten aan de eiwitten rondom het DNA (de zogenaamde
histonen) die de toegankelijkheid van het DNA bepalen voor gen-activators. De signalen die vanuit de
hersenen worden afgegeven in het geval van trauma zijn voorbeelden van dergelijke tags.
Het wel of niet geactiveerd zijn van genen kan zich uiten in de werking van ons zenuwstelsel, maar
ook op het niveau van alle andere biologische en chemische processen in ons lichaam. En deze
veranderingen blijken zelfs te kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties
Zo heeft een studie uit 2015 van het New York’s Mount Sinai Hospital naar overlevenden van de
Holocaust11 zichtbaar gemaakt dat de activiteit van hun genen significant is veranderd door de
verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Maar ook werd duidelijk dat dit terug te vinden was in de
genen van hun kinderen. Iets vergelijkbaars werd duidelijk in studies naar kinderen van mensen die
een hongersnood hadden meegemaakt of naar kinderen van mensen die als slaaf gehouden werden.
De tags lijken dus te kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties, maar op de vraag hoe ze
worden doorgegeven, is het antwoord nog niet gevonden.
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Hoofdstuk 4: Leven met vroegkinderlijk trauma
Juist omdat je in je jeugd (volledig) afhankelijk bent van het gezin waarin je opgroeit, kun je niet aan
deze situatie ontsnappen. Dit maakt, zoals we al eerder gezien hebben, de reactie zo heftig. Veel
mensen met vroegkinderlijk trauma komen op een bepaald moment in hun leven terecht bij een
hulpverlener omdat ze met ernstige problemen kampen. Deze problemen kunnen we samenvatten
onder de noemer PTSS.
Het is interessant om te bekijken of er verband is tussen het gebruik van enige vorm van therapie op
latere leeftijd en traumatiserende gebeurtenissen in de jeugd. Kaiser Permanente (een non-profit
consortium in de Amerikaanse gezondheidszorg) en de Centres for Disease Control and Prevention in
de Verenigde Staten, hebben in 1998 een onderzoek uitgevoerd onder 17.337 volwassen personen
die gebruik maakten van een vorm van therapie12. Deze personen moesten een vragenlijst invullen
over gebeurtenissen in hun jeugd. 11% vulde in als kind emotioneel te zijn mishandeld, 30,1 % was
lichamelijk mishandeld en 19,9% was seksueel misbruikt. Daarnaast gaf 23,5% van de respondenten
aan dat er sprake was van alcoholmisbruik binnen het gezin, 18,8% had te maken met psychiatrisch
zieke ouders, 12,5% was er getuige geweest van huiselijk geweld tegen hun moeder en bij 4,9% was
er sprake van drugsgebruik binnen het gezin.
Deze resultaten worden schematisch weergegeven in onderstaand staafdiagram, waarbij de verticale
as in procenten gelezen moet worden:
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Traumatische stressoren in jeugd

Het diagram geeft in een oogopslag weer dat veel van de hulpvragers uit dit onderzoek te maken
hebben gehad met traumatische stressoren in hun jeugd. Gezien de grootte van de steekproef,
kunnen we ervan uitgaan dat de resultaten representatief zijn voor alle hulpvragers.
Uit het onderzoek bleek verder dat er een significant verband was tussen trauma opgedaan in de
jeugd en depressie, zelfmoordpogingen, ADHD, huiselijk geweld, obesitas, SOA’s, roken, drugs- en
alcoholmisbruik. Bovendien bleek dat aan hoe meer negatieve ervaringen iemand in zijn jeugd was
blootgesteld, hoe meer kans er was dat deze persoon last zou krijgen van hart- en vaatziekten,
kanker, diabetes, leverziekten en/of botbreuken.
Kinderen zijn in de beginperiode van hun leven volledig aangewezen op de zorg van hun ouders, met
name van moeder. Als een kind opgroeit in een veilige omgeving waarin het wordt getroost, gevoed
12
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en aangeraakt, dan leert het hoe het zelf zijn emoties kan reguleren. Zo komt het kind een heel eind
als het zich later in een stressvolle situatie bevindt. De meest voorkomende reactie op pijn is op zoek
gaan naar mensen die hij aardig vindt en waar hij zich veilig bij voelt. Zij kunnen het kind helpen om tot
rust te komen en om de moed op te brengen om door te gaan met zijn leven. Ook lichamelijk
inspanning kan het kind tot rust brengen. Maar wanneer een kind onvoldoende warmte en liefde,
aandacht, contact en/of voeding krijgt, komt het terecht in een toestand van onmacht en overgeleverd
voelen. Het ervaart dan hulpeloosheid, boosheid, pijn, verdriet of zelfs doodsangst. Om te kunnen
overleven zal het kind delen van zichzelf gaan afsplitsen, zodat het al deze nare emoties niet meer
hoeft te voelen.
De Duitse psychotherapeut en docent psychologie Franz Ruppert schrijft hierover: “Van een kind dat
door zijn ouders niet wordt liefgehad in die mate die nodig is voor een gezonde ontwikkeling, kan dit
verschillende betekenissen hebben: ‘ik word niet gezien!’, ‘ik en mijn behoefte zijn niet belangrijk!’, ‘ik
word lichamelijk en emotioneel misbruikt!’, ‘het zou beter zijn geweest als ik niet bestond!’, ; ik zou
eigenlijk iemand anders moeten zijn!’ Dat zijn voor de kinderpsyche onverdraaglijke ervaringen. Als de
kinderlijke oerbehoefte aan moeder- en vaderliefde voor het grootste deel niet wordt vervuld, kunnen
gevoelens van angst, boosheid, schaamte en pijn een punt bereiken waarop ze voor het kind niet
langer te dragen zijn en het zich psychisch in stukken moet opdelen om de hechtingsrelatie met zijn
moeder en vader te kunnen (blijven) verdragen.”13
Wat hulpverleners tegenkomen, is dat de persoon die als kind getraumatiseerd is geraakt zich de
eigenlijke traumatische stressor niet of niet goed kan
herinneren. Ter bescherming van het zelf, treedt er een
vorm van amnesie op. Naast de fragmentatie van het ik,
worden ook fragmenten van het geheugen afgesplitst
om zo de herinnering op afstand te houden. Bijkomend
effect hiervan is dat de ontwikkeling van hun
persoonlijkheid stopt en zich niet verder ontwikkelt door
het opnemen van nieuwe elementen. Het vermogen om
nieuwe ervaringen op te nemen lijkt verloren te zijn
gegaan. Het is daardoor onmogelijk geworden om de
traumatische stressor los te laten.
Doordat op deze manier verschillende subpersoonlijkheden ontstaan die van elkaar gescheiden zijn,
kan het kind zich psychisch niet volledig en stabiel ontwikkelen. De afgescheiden delen bevriezen en
de andere delen zullen deze bevroren delen proberen te negeren. Er ontstaat als het ware een interne
familie, waarvan de leden ieder gekenmerkt worden door verschillende niveaus van volwassenheid,
wijsheid, pijn etc. Er wordt geen goede ik-structuur opgebouwd en het kind blijft achter in zijn
autonomieontwikkeling. Het zal dan de rest van zijn leven gefixeerd blijven op het verkrijgen van liefde
en contact.
Maar mensen met PTSS als reactie op vroegkinderlijk trauma zijn niet meer goed afgestemd op hun
omgeving en daardoor is juist het ervaren van liefde en contact voor hen heel moeilijk. Ze kunnen niet
meer adequaat reageren op mensen om hen heen. De synchroniciteit is verloren gegaan doordat er
vroeger niet gereageerd is op hun behoeften. Dit kan gebeuren als een kind aangeeft dat het behoefte
heeft aan aandacht of aan lichamelijk contact, maar dit blijft uit. Of juist als de grenzen van het kind
niet gerespecteerd worden en het te maken heeft met seksueel misbruik of mishandeling, zien we dit
optreden. Het kind geeft het op en houdt het gevoel dat het toch niet uitmaakt wat het aangeeft. Het
doet geen moeite meer.
Een als kind getraumatiseerde persoon voelt zich vaak chronisch onveilig in zijn eigen lichaam en
draagt zijn verleden met zich mee als loden last. Deze persoon zit gevangen in een situatie van leven
of dood en hij herbeleeft ook later nog voortdurend de enorme angst, onmacht, eenzaamheid of
woede die hij in zijn vroege jeugd ook ervaren heeft. Lichaam en geest blijven op scherp staan voor
naderend gevaar, ook al is dat niet actueel. De persoon is daardoor schrikachtig en kan snel
geïrriteerd raken. Het tweerichtingsverkeer tussen lichaam en geest maakt dat hij lichamelijke klachten
13
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gaat vertonen. Hevige emoties maken dat hij zich misselijk, verscheurd, beklemd voelt. Dan moet er
gezocht worden naar andere manieren om de oude en de nieuwe pijn niet meer te voelen.
Doordat hij zal proberen de continue waarschuwingssignalen te negeren, wordt hij steeds beter in het
verdringen van zijn emoties door middel van dissociatie, en ontwikkelt hij tegelijkertijd een wantrouwen
tegenover zijn intuïtie.

Wat we zien is dat deze persoon door de dissociatie zich niet bewust is van wat er in zijn lichaam
gebeurt. Als het limbisch systeem massaal geactiveerd wordt wanneer hij wordt geconfronteerd met
de dreiging van onveiligheid, gevaar, vernietiging, dan krijgt hij een overweldigend gevoel van angst
en ontzetting, die gepaard gaat met een intense fysiologische arousal. Wanneer hij lijdt aan
vroegkinderlijk trauma, dan herkent hij deze emoties niet en weet hij niet hoe hij moet omgaan met de
stressoren. Hij kent de weg naar troost niet en hij vlucht, vecht en/of verstijft. Deze reactie is niet
adequaat en daardoor krijgt hij allerlei klachten. In het ergste geval worden de primaire levensfuncties
verstoord; voedsel is niet meer belangrijk, slapen lukt niet meer. Hij heeft geen besef van zijn
behoeften en kan daardoor niet goed voor zichzelf zorgen.
Deze persoon kan niet beschrijven wat hij voelt, omdat hij niet herkent wat zijn fysieke
gewaarwordingen betekenen. Vaak heeft hij ook geen woorden (meer) voor zijn gevoelens en
emoties. In de psychiatrie heet dit alexithymie. De activiteit in het centrum van Broca is verminderd
door de gevolgen van de traumatische stressor, waardoor er geen taal is om de gebeurtenis en alles
wat ermee te maken heeft, te beschrijven.
Er kan zich een paniekstoornis ontwikkelen, waarbij hij last heeft van een telkens terugkerend gevoel
van paniek dat geen verband houdt met de gebeurtenissen van het moment. Ook kan zich een
gegeneraliseerde angststoornis ontwikkelen, waarbij de persoon een algeheel en hardnekkig gevoel
van angst heeft dat uit het niets lijkt te komen. Ook kan er sprake zijn van angst voor een angstaanval,
omdat de lichamelijke sensaties die gepaard gaan met een paniekaanval erg onaangenaam zijn. Het
gevolg van dit alles is dat deze persoon niet meer kan beoordelen wat er nu echt gevaarlijk of
schadelijk voor hem is.
Iemand met PTSS kan in reactie hierop terugvallen op externe regulatie door middel van verdovende
middelen, geneesmiddelen, voortdurend vragen om geruststelling of een dwangmatig aanpassen aan
wensen en verwachtingen van zijn omgeving. De lichamelijke reacties kunnen ook zodanig heftig zijn
dat hij een uitweg zoekt in automutilatie.
De als kind getraumatiseerde persoon kan ook last krijgen van depersonalisatie door het gevoel
afgesneden te zijn van zijn lichaam. Er kan een extreme scheiding optreden tussen lichaam en geest.
Door deze scheiding wordt het mogelijk om zich bezig te houden met de buitenwereld en te blijven
functioneren in de maatschappij.
Een andere reactie op vroegkinderlijk trauma is depressie. Depressie is het resultaat van een actie (of
niet-actie), waarbij we van mening zijn dat we iets fout hebben gedaan en er sprake is van
schuldgevoel en / of verdriet. Het belangrijkste kenmerkt van depressie is een gebrek aan levenslust

18

en interesse. Een depressief persoon beschouwt zichzelf als minderwaardig en voelt zich slecht. De
gedachte aan de dood speelt regelmatig door zijn hoofd, soms met uiteindelijk (een poging tot)
zelfdoding tot gevolg. Kenmerkend bij een depressie zijn ook problemen met de concentratie en het
geheugen. Negatieve gedachten over zichzelf kunnen daarnaast leiden tot aangeleerde
hulpeloosheid, immers deze persoon is van mening dat hij geen invloed kan uitoefenen op zijn
omgeving en dat er geen sprake meer is van zelfbeschikking .We zien soms ook juist het
tegengestelde: perfectionisme en een overdreven plichtsbesef.
De getraumatiseerde persoon is uiterst gevoelig geworden voor zijn
omgeving. Hij scant zijn omgeving continu, bedacht als hij is op een
dreigend gevaar. Wanneer hij het gevoel heeft dat hij in de gaten
gehouden wordt, voelt hij zich onveilig. Alle signalen uit zijn omgeving
worden geëvalueerd, maar omdat hij getraumatiseerd is, zal hij zich
voortdurend onveilig voelen en niet op zijn gemak. Omdat er zo veel
prikkels worden opgevangen, zal deze persoon een drukke omgeving
proberen te vermijden en soms meer tijd nodig hebben om indrukken te
verwerken. Een gevolg van het continu op scherp staan, is dat hij
overprikkeld kan raken en daardoor vaak last heeft van hoofdpijn,
allergieën, maag- en darmklachten en uiteindelijk chronische
vermoeidheid. Hij krijgt dan ook vaak het etiket Hoog Sensitief Persoon
(HSP) opgeplakt: hij merkt het kleinste signaal op, een onverwachte
zucht, een klein glimlachje of het fronsen van wenkbrauwen. Al zijn
zintuigen staan op scherp en hij voelt feilloos aan wat de emoties zijn van
de mensen om hem heen.
Veel mensen met PTSS hebben last van flashbacks en herbeleving. Het geheugen is gewist en in
plaats van herinnering wordt de gebeurtenis herhaald. Er kan dus niet verteld worden wat er gebeurd
is, maar het trauma wordt wel steeds herleefd. Iedere keer dat dit gebeurt, slijpt de gebeurtenis steeds
dieper in het geheugen. In combinatie met de dissociatie die optreedt, wordt het dagelijks leven steeds
minder boeiend. Zij kunnen hetgeen er om hen heen gebeurt niet meer opnemen en daardoor wordt
het voor hen vrijwel onmogelijk om nog iets van het leven te ervaren. Deze mensen gaan zoeken naar
manieren om de flashbacks te vermijden. Hiervoor kunnen ze hun toevlucht zoeken tot alcohol en
drugs. Maar ook overmatig veel sporten komt voor, net als het deelnemen aan zeer gevaarlijke of
stressvolle activiteiten. We zien dan ook veel van hen bungeejumpen, parachutespringen, motorracen
of kiezen voor een gevaarlijk beroep (ambulancemedewerker, brandweerman). Helaas zien we ook
dat mensen die als kind zijn mishandeld later situaties opzoeken waarbij ze opnieuw klappen zullen
oplopen (een gewelddadige relatie aangaan) of aan automutilatie gaan doen.
Ook blijken opvallend veel mensen met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis
vroegkinderlijk trauma te hebben. Mensen met deze stoornis kunnen van kleine aanleidingen heel erg
van streek raken en bijvoorbeeld onredelijk boos worden. Zij vertonen extreme stemmingswisselingen
en zelfdestructief gedrag, en hebben overdreven aanhankelijke maar instabiele relaties. Dit
probleemgedrag komt zeer waarschijnlijk voort uit de manier van omgaan met overweldigende
gebeurtenissen, emoties en geweld die ze zichzelf in hun vroege jeugd hebben aangeleerd.
Samengevat kunnen we stellen dat iemand met PTSS als gevolg van vroegkinderlijk trauma zichzelf
een aantal overlevingsstrategieën heeft aangeleerd, waardoor hij voor zichzelf met de gebeurtenissen
heeft kunnen omgaan en waardoor hij zijn leven kan vervolgen. Niet alle overlevingsstrategieën zijn
even effectief, getuige het feit dat hij op latere leeftijd tegen onplezierige situaties en problemen met
zijn omgeving aan kan lopen.
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Hoofdstuk 5: Herstel van vroegkinderlijk trauma
Het allerbelangrijkste tijdens het herstellen van trauma is het terugkrijgen van de controle over
lichaam, geest en zelf. De getraumatiseerde persoon moet leren om weer vrij te zijn om te voelen wat
hij voelt, zonder negatieve emoties als angst, schuldgevoel, schaamte. Volgens Van de Kolk gaat het
bij de meeste mensen om ‘(1) het hervinden van een manier om kalm en geconcentreerd te blijven, (2)
te leren om die rust te bewaren wanneer je geconfronteerd wordt met beelden, gedachten, geluiden of
lichamelijke gewaarwordingen die herinneren aan het verleden, (3) het vinden van een manier om je
werkelijk levend te voelen in het heden en je betrokken te voelen bij de mensen om je heen, (4) geen
geheimen meer te hoeven bewaren voor jezelf, waaronder geheimen over de manieren waarop je
hebt weten te overleven.14
Zijn perceptie is gekleurd door het verleden, maar het verleden is niet de issue; het is het heden
waarmee niet omgegaan kan worden. Hier spelen zich de situaties af waarin hij zich dagelijks staande
moet zien te houden maar waarover hij de controle kwijt is. Om deze controle te proberen vast te
houden, heeft hij allerlei
overlevingsstrategieën
ingezet, die op de lange
termijn niet doeltreffend
blijken te zijn. De bedoeling
van de behandeling moet
zijn om de huidige persoon
los te maken van het
getraumatiseerde kind en
om hem van een afstand,
vanuit het hier en contact te
laten maken met het kind
en de traumatische
stressor. Om de controle
terug te krijgen, moet je dus
terugkeren naar de
oorsprong van het trauma
en wordt de persoon gevraagd om de traumatische stressor uit het verleden gecontroleerd opnieuw te
beleven. Het blijkt dat mensen met vroegkinderlijk trauma de behoefte voelen om in eigen tempo vooren achteruit in de tijd te bewegen tijdens de therapie. Maar het is wel zaak dat hij zich daarbij
voldoende veilig voelt in het hier en nu, en als volwassene kijkt naar de situatie van toen en dus niet
opnieuw getraumatiseerd wordt. Pas als de traumatische stressor geneutraliseerd is, kan hij zijn
overlevingsstrategieën loslaten en is er sprake van genezing.
Voor de getraumatiseerde hulpvrager is het enorm belangrijk om terecht te komen bij een arts of
therapeut waarbij hij zich veilig en gehoord voelt. Een goede behandelaar heeft tijdens zijn opleiding
geleerd om ‘(1) de patiënt te stabiliseren en te kalmeren, (2) traumatische herinneringen en reensceneringen tot bedaren te brengen, en (3) patiënten zich weer te laten verbinden met hun
medemensen.’ 15 De behandelaar moet goed kijken wat zijn cliënt op dat moment van zichzelf kan en
wil vergen bij het verwerken van het trauma. Hij heeft de beschikking over een of meer methodieken
die de hulpvrager helpen om zijn klachten te doen verminderen en liefst zijn trauma te neutraliseren.
Het herstel van vroegkinderlijk trauma kent vier fases: (1) het versterken van de gezonde psychische
delen, (2) het afzwakken van de delen die de traumatische stressreactie veroorzaken, (3) het contact
herstellen tussen de getraumatiseerde en de gezonde delen van de persoon, (4) het stabiliseren van
de herstelsituatie.
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Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende manieren van zoeken naar herstel van
vroegkinderlijk trauma:
1. Medicatie
Wanneer iemand zijn toevlucht zoekt tot een reguliere arts of psychiater, zal deze veelal beginnen met
het inzetten van medicatie. Medici hebben de keuze uit een heel scala aan middelen, waarbij
fluoxetine (Prozac©) een van de meest voorgeschreven is. Daarnaast zijn er nog de bekende
antidepressiva, benzodiazepines en bètablokkers als Oxazepam®, Seresta®, Librium®
(Chloordiazepoxide), Valium® (Diazepam), Xanax® (Alprazolam), Tranxene® (Cloorazepate
dipotassium), Temazepam, Temesta® (Lorazepam), Lexotanil ® (Bromazepam). Gebruik van deze
middelen is een snelle manier om pijn, angst of depressie te verlichten en je lijkt er weer gewoon mee
te kunnen functioneren. Hiermee geven de medici de boodschap af dat je op hen kunt vertrouwen om
weer op te knappen en dat je er zelf niets anders voor hoeft te doen dan op tijd je pilletjes te slikken.
Deze middelen werken alleen op fase (2) van het herstelproces en onderdrukken alleen de
symptomen en de signalen die je lichaam afgeeft dat er iets mis is. Ze kunnen daardoor heel
behulpzaam zijn als het even niet meer lukt om normaal te functioneren, maar ze dragen niet bij aan
het vergroten van het lichaamsbewustzijn of het vermogen tot zelfregulatie.
2. Psychotherapie
We hebben al gezien dat bij personen met vroegkinderlijk trauma het spraakcentrum van Broca is
aangetast en dat er eigenlijk geen woorden uitgesproken kunnen worden om de traumatische stressor
te beschrijven. Dit betekent dat een therapievorm waarbij alleen gepraat wordt, niet effectief zal zijn.
En nu wordt het ook begrijpelijk dat psychotherapie, waarvan cognitieve gedragstherapie een vorm is,
slechts gedeeltelijk bijdraagt aan het herstel van vroegkinderlijk trauma. ‘Cognitieve gedragstherapie
(CGT) is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve
psychologie. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen
voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie’16. Dit is dus een verbale vorm van
therapie, waarbij wordt uitgegaan van gedachten over een situatie. Maar zoals we al eerder hebben
gezien zijn er bij vroegkinderlijk trauma eigenlijk geen gedachten en is het vinden van woorden erg
moeilijk. De thalamus is uitgevallen en er is geen verhaal (meer). Er zijn alleen nog maar geluiden,
gevoel, geuren et cetera. Deze zijn niet controleerbaar door cognitieve processen. Het
langetermijneffect van cognitieve gedagstherapie is groter dan van medicatie17, maar deze vorm van
behandeling is niet optimaal.
3. Lichaamsgericht te werk gaan
Het trauma bevindt zich in de primitieve delen van de hersenen. De hersenen zijn met een groot
aantal organen in het lichaam verbonden door de nervus vagus. Ongeveer 80% van de vezels
daarvan zijn afferente zenuwbanen. Dit betekent dat ze van het lichaam naar de hersenen lopen. En
dat betekent weer dat we de hersenen dus kunnen beïnvloeden door lichaamshouding en beweging.
De eerste reactie van iemand die te maken heeft met trauma is bewegen, wegrennen of vechten. Als
we van deze reflex een goed gebruik maken, kunnen we veel bereiken.
Een belangrijk aspect bij het behandelen van vroegkinderlijk trauma is lichaamsbewustzijn. Door
trauma is dit namelijk veranderd: iemand met PTSS lijkt voor de rest van zijn leven vast te zitten in een
toestand van machteloosheid en afgrijzen. Iemand moet zich veilig voelen in zijn lichaam voordat de
therapie effectief kan zijn. Getraumatiseerde mensen willen niet naar binnen keren en niet voelen. Ze
zijn bang en doen niet aan interoceptie. Maar dit is noodzakelijk om te kunnen veranderen. Ze moeten
leren te tolereren wat ze voelen en zich bewust worden van verandering in hun gevoel.
Het lichaam van mensen met PTSS en hun onderbewuste nemen de regie over op onverwachte
momenten door te reageren op een manier die niet adequaat is. De enige manier om de
posttraumatische reacties echt te veranderen, is via de emotionele hersenen en het limbisch systeem.
Een therapie die uitgaat van de gevoelsbeleving is de haptotherapie. Hierbij laat de therapeut zijn
cliënt door aanraking ervaren wat de wisselwerking is tussen gevoel en gevoelsleven. Het leert je
16
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weer in contact te komen met jezelf en met de wereld om je heen. Het aanraken kan voor mensen met
vroegkinderlijk trauma erg bedreigend zijn, zeker als ze zich hiervoor (gedeeltelijk) moeten ontkleden,
dus dit is niet voor iedereen geschikt.
Een andere effectieve ingang is iemands houding. Aan houding kun je zien wat er gebeurt in iemands
hersenen; een behandelaar let hierbij op de houding van hoofd, schouders en nek van de cliënt. Maar
ook de plaats in het lichaam die benoemd wordt door de cliënt als pijnlijk of vervelend geeft een
indicatie van wat er zich afspeelt binnenin hem. Spierspanning of een gevoel van desintegratie
vertellen iets over het trauma. Wanneer de behandelaar het voor elkaar krijgt om de cliënt te leren om
fysieke gewaarwordingen te herkennen en te verdragen, dan kan deze uiteindelijk ook leren om
arousal te reguleren en controle te hebben over zijn fysiologie.
Houding en beweging is ook het uitgangspunt voor de Sensomotorische Integratietherapie. Met name
bij kinderen met vroegkinderlijk trauma is dit zeer effectief. Bij sensomotorische integratie ook wel
sensorische integratie genoemd, neemt het voelen van aangeraakt worden en bewogen worden en
het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een belangrijke plaats in.
Het belang dat aan een goed gebruik van deze zintuigen wordt gehecht voor de ontwikkeling van een
kind, is terug te voeren op de rol die zij spelen bij het handhaven van evenwicht en stabiliteit. Het
handhaven daarvan heeft altijd voorrang boven het uitvoeren van andere activiteiten. De verschillende
manieren van voelen werken hierbij nauw samen, maar hebben in dit proces een andere functie.18
Rustig kunnen blijven ademhalen en ontspannen kunnen blijven, is eveneens een essentiële
vaardigheid om te kunnen herstellen van trauma. In het Oosten is de combinatie van ritmisch
bewegen en goed ademhalen al lang
bekend en doen mensen massaal aan
Tai Chi, Qi Gong en yoga. Deze
bewegingen leren je om de blik naar
binnen te richten in plaats van naar
buiten. Je leert te voelen hoe de relatie
is tussen je emoties en je lichaam: je
moet posities aannemen en bewegingen
maken die in eerste instantie een
negatieve emotie kunnen oproepen
(weerstand, verslagenheid), maar
doordat ze slechts een beperkte tijd
aangehouden worden, leer je ook dat er
een einde komt aan het ongemak. Voor
getraumatiseerde mensen is het
belangrijk dat ze dit leren. Ze zitten immers vast in hun trauma en zijn ervan overtuigd dat er geen
einde aan zal komen. Ademhaling en beweging werken op fase (1) en (2) van het herstelproces.
Een vorm van meditatie die hierbij aansluit is mindfulness. Hierbij leer je om je met aandacht en
zonder automatische reacties bewust te worden van al je fysieke ervaringen en van de emoties en
gedachten die in je opkomen. Door de docent of trainer word je geholpen om te herkennen wat er in je
omgaat: ‘Wees je bewust van… ‘, ‘Wat gebeurt er nu?’. Dit versterkt het vermogen tot emotieregulatie
en het helpt je om met fysiek ongemak om te gaan.
Ademhalingsoefeningen zijn goed voor de ontspanning van het lichaam. Hoe rustiger en regelmatiger
de ademhaling is, hoe meer rust er optreedt in het zenuwstelsel. Als je je lichaamsbewustzijn
vergroten wil, zal je ook iets aan je ademhaling moeten doen. Voor wie dit lastig is, bestaat er
hartcoherentietraining. Tijdens een hartcoherentietraining word je geholpen om adem te halen in een
voor jou optimale snelheid. Het autonome zenuwstelsel zal ervoor zorgen dat hartslag, output van het
hart en de capaciteit van de bloedvaten synchroon gaat lopen met de ademhaling. Hierdoor wordt de
activiteit van zowel het sympathisch als het parasympathisch zenuwstelsel geoptimaliseerd.
Hartcoherentietraining maakt vaak gebruik van biofeedback, waardoor de lichaamssignalen
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(temperatuur, hartslag, ademhaling) zichtbaar worden gemaakt op een computerscherm. Verbetering
is daardoor meteen zichtbaar.
Een therapievorm die bewegen als uitgangspunt heeft is de Feldenkrais-methode. Dit is een therapie
met als doel om tot een natuurlijke manier van bewegen te komen. Hierdoor wordt het
waarnemingsvermogen verbeterd. Er wordt gebruik gemaakt van principes uit de neuropsychologie.
Op de website van de Feldenkrais-methode staat hierover: ‘Liggend, zittend of staand worden de
bewegingen door de docent met woorden aangegeven. De instructies nodigen uit om onderzoekend
te bewegen, ze worden herhaald en verfijnd en je maakt kennis met ongebruikelijke verbindingen. Je
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en je leert op je eigen manier lichamelijke sensaties te voelen. Door
deze bewustwording is het mogelijk om chronische spanningspatronen los te laten en nieuwe
bewegingsmogelijkheden te ontwikkelen.’19 Ook deze therapievorm werkt vooral op fase (1) en (2) van
het herstelproces.
Natuurlijk kan iemand met PTSS ook gewoon gaan sporten. Vooral sporten die samen met een ander
gedaan worden (contactsport, maar ook teamsport), dragen bij aan het herstel. Dit komt doordat je in
deze sporten niet alleen beweegt, maar ook leert om goed naar een ander te kijken, je op de ander af
te stemmen en met elkaar samen te werken. In andere woorden: sport draagt bij aan een gevoel van
synchroniciteit.
Toen Nelson Mandela na 27 jaar opsluiting weer vrijkwam was hij een ander mens geworden. Toen
hem gevraagd werd hoe dat nu kon, antwoordde hij dat hij in de gevangenis aan boksen was gaan
doen. De vloeiende bewegingen, het ritme en het samenspel met zijn tegenstander had hem meer
bewust gemaakt van zijn omgeving en hem geholpen om zijn frustratie en boosheid om te zetten in de
vreedzaamheid die we van zijn latere jaren kennen. We zien dit ook terug bij getraumatiseerde
mensen die Martial Arts20 gaan beoefenen.
Doordat er samen met anderen gewerkt moet worden aan het resultaat, zal de synchroniciteit zich
kunnen ontwikkelen, waardoor de getraumatiseerde persoon zich minder eenzaam en uitgesloten zal
voelen. Ook het samen met een team voetballen, maar ook het dansen van bijvoorbeeld de tango
hebben ditzelfde effect. Het samen zingen in een koor of het instuderen van een theatervoorstelling
helpen daarnaast ook nog eens om (zowel letterlijk als figuurlijk) je stem terug te vinden.
4. Overige
Ook het hebben van een huisdier kan mensen helpen om zich minder eenzaam te voelen. Het dier
reageert op je en heeft je nodig. Het zal je
dankbaar zijn als je lief voor hem bent en goed
voor hem zorgt. De beste hulpdieren zijn
dieren die met je willen spelen en knuffelen.
Met name honden zijn zeer geschikt als
hulpdier bij getraumatiseerde mensen. Ze
voelen je stemming goed aan en kunnen
bovendien vaak voorspellen hoe jij zal
reageren. Een getrainde hulphond zal weten
hoe hij je kan kalmeren. Hij kan je door een
mensenmassa heen begeleiden waar je alleen
niet doorheen durft te gaan. Als je een hond
hebt, krijg je ook nog de beweging tijdens het
uitlaten en bovendien kom je andere mensen tegen die ook een hond hebben, waarmee contact kan
ontstaan.
Mensen kunnen dus genezen van trauma zonder erover te praten. Een prachtige manier om mensen
die zich hun traumatische stressor nog kunnen herinneren hierbij te helpen is de methode van Eye
Movement Desenzitation and Reprocessing (EMDR). EMDR is een therapievorm waarbij de cliënt
gevraagd wordt om terug te denken aan de traumatische stressor (beelden, gedachten, gevoelens).
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vechtsporten als judo, karate, kungfu
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De therapeut maakt daarbij afleidende snelle handgebaren, die door de cliënt met de ogen gevolgd
moeten worden. Zowel het terugdenken als het volgen van de vingers kost veel geheugencapaciteit.
Hierdoor is er geen ruimte voor het optreden van een traumatische reactie. Dit biedt de cliënt de
mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis toe te kennen. De stressor wordt als het
ware geneutraliseerd. Maar aangezien de meeste mensen met vroegkinderlijk trauma zich hun
stressor niet bewust herinneren, is deze behandeloptie niet voor iedereen geschikt.
Een methode die wel voor iedereen geschikt is, is de neurofeedback. Neurofeedback maakt gebruikt
van EEG-apparatuur (Electro Encefalogram) om de activiteit in de verschillende hersendelen te
meten. Zoals al eerder is beschreven in hoofdstuk 4, zijn sommige hersendelen bij getraumatiseerde
personen overmatig actief, andere zijn juist te weinig actief. Neurofeedback is een technische
therapievorm, waarbij de cliënt niet hoeft te weten wat zijn traumatische stressor is geweest. De
enorme verschuivingen in zijn psychische gesteldheid en fysieke gewaarwordingen hebben een
verandering in het beeld van de hersenen teweeg gebracht. Bij getraumatiseerde mensen zien we zo
een heel ander golfpatroon dan normaal. De methode is gebaseerd op de principes van operante
conditionering: iedere keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien, krijgen de hersenen
een beloning door bijvoorbeeld een geluidje of een beeld. Via neurofeedback kan zo ingegrepen
worden in de schakelingen die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en in stand houden van de
getraumatiseerde toestand. Door dit in een aantal sessies te herhalen, worden de hersenen steeds
minder gevoelig voor stressreacties. Zo zijn ze beter in staat om zich te richten op gewone alledaagse
gebeurtenissen. De hersenen worden als het ware gestabiliseerd en worden veerkrachtiger. Hierdoor
krijgt de cliënt steeds meer kans om op een rustige manier te reageren op zijn omgeving. Voor
mensen met vroegkinderlijk trauma die last hebben van bijvoorbeeld onvoorspelbare angst-, paniek- of
woedeaanvallen zou dit een oplossing kunnen zijn waardoor ze beter kunnen functioneren.
Neurofeedback werkt op fase (2) en (4) van het herstelproces.
Acupunctuur is een Oosterse geneeswijze die diep kan ingrijpen in de hersenactiviteit. Hierbij wordt
met kleine naaldjes geprikt in de energiebanen die door het lichaam lopen, de meridianen. Iedere
meridiaan is hierbij gekoppeld aan
een orgaan. Alle organen zijn
door energie met elkaar
verbonden; de hersenen vormen
ook een orgaan. Stimulatie van de
juiste punten, geeft een reactie in
de hersenen. Het belangrijkste
punt is het Yin Tang punt, in het
midden, net boven de ogen. Dit
staat ook door zijn ligging in
directe verbinding met de
hersenen. Het acupunctuurpunt
Blaas 67 op de kleine teen laat in
de hersenen een activatie zien
van de mediale occipitale gyrus.
Dikke darm 4 (op de hand) laat
een afname zien van activiteit in
het limbisch systeem, waardoor de heftigheid van emoties ook afneemt. Een combinatie van de
punten Gouverneur 23 en Galblaas 14 werkt als ‘reset’ voor de prikkelverwerking. Het
ontmoetingspunt van de Gouverneur en het Conceptievat werkt direct op het bewustzijn. En zo zijn er
nog veel meer punten te noemen. Voor wie niet van naalden houdt, is er ook de mogelijkheid van
acupressuur.
De totale lijst met mogelijkheden om te herstellen van vroegkinderlijk trauma is lang. Gelukkig zijn er
heel veel hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen die aan een dergelijk
trauma lijden. En ook kan je er zelf het nodige aan doen. Het overzicht hierboven is bij lange na niet
compleet.
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Hoofdstuk 6: Herstel van vroegkinderlijk trauma met behulp van
de E.E.N.®-therapie
De E.E.N.®-therapie21 is een vorm van natuurgeneeskunde die gebruikmaakt van elementen uit zowel
de reguliere Westerse geneeskunde als uit de traditionele Chinese geneeswijzen en de Oosterse
geneeskunde. In deze vorm van therapie wordt uitgegaan van het lichaam als energiesysteem. De
oorzaak van problemen wordt niet alleen gezocht in het fysieke lichaam, maar ook in het
(onder)bewustzijn en het energetisch lichaam. Om achter de aard van het probleem te komen, kan de
E.E.N.®-therapeut gebruikmaken van een uitgebreide anamnese in combinatie met
spierspanningtests, polsdiagnostiek, radiësthesie en/of fysiognomie.
De E.E.N.®-therapie is bij uitstek geschikt voor mensen met vroegkinderlijk trauma, omdat het
antwoord op de vragen niet altijd verbaal hoeft te worden gegeven. Zijn er dus geen woorden (meer)
om de traumatische stressor te beschrijven, dan kan de cliënt toch geholpen worden. Deze vorm van
therapie werkt op alle vier de stappen van het herstelproces, zoals genoemd in het vorige hoofdstuk:
(1) het versterken van de gezonde psychische delen, (2) het afzwakken van de delen die de
traumatische stressreactie veroorzaken, (3) het contact herstellen tussen de getraumatiseerde en de
gezonde delen van de persoon, (4) het stabiliseren van de herstelsituatie.
De E.E.N.®-therapie is een therapie van liefde en licht. De therapie gaat ervan uit dat alle emoties en
bijbehorende ervaringen die we hebben gehad, in het lichaam opgeslagen blijven, totdat er opnieuw
contact met de emotie wordt gemaakt. Liefde en licht kunnen negatieve emotionele belasting doen
oplossen en daardoor blokkades opheffen.
Chakra’s en energiesysteem
Net als in de Oosterse geneeswijzen worden in de E.E.N.®-therapeut de chakra’s en de meridianen
als graadmeter gebruikt voor het energiesysteem van de mens. De chakra’s worden alle opgebouwd
in verschillende fases van ons leven en zijn gekoppeld aan specifieke thema’s. Dit opbouwen gebeurt
van beneden naar boven, vandaar dat
het onderste chakra ook wel het
basischakra genoemd wordt. Ieder
chakra werkt ook weer door in een
hoger chakra, waardoor een verstoring
uit een bepaalde levensfase terug te
zien is in het hele energiesysteem.
Vroegkinderlijk trauma is te herkennen
aan een energieverstoring in met name
de onderste twee chakra’s. Het
basischakra ontwikkelt zich tijdens de
zwangerschap en babytijd; het 2e
chakra, ook wel miltchakra, tijdens de
vroege jeugd. De thema’s die aan deze
chakra’s gekoppeld zijn, zijn het zich
zeker voelen, zelfvertrouwen
(basischakra) en het zeker ervaren (miltchakra). Dit zijn precies de thema’s die nodig zijn voor het
ervaren van veiligheid en het in je lichaam durven zijn.
Met behulp van radiësthesie kan de beweging in de chakra’s zichtbaar gemaakt worden. Een chakra
kan volledig gesloten zijn, te weinig energie hebben of juist overmatig actief zijn. Het thema dat
behoort bij dat chakra is op zo’n moment beladen en de cliënt is emotioneel en/of psychisch uit
balans. Wanneer de energie in een chakra te lang verstoord blijft, of juist helemaal niet functioneert,
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kunnen zich ook lichamelijke klachten ontwikkelen. Deze zien we dan terug in het energieveld dat de
E.E.N.®-therapeut ook zichtbaar kan maken met radiësthesie.
De meting van de chakra’s en de energievelden vindt altijd plaats aan het begin van ieder consult. Op
basis van de uitkomsten van deze meting, kunnen verschillende wegen bewandeld worden. Deze
worden hieronder beschreven.
Vergeving
Als de cliënt zich bewust is van zijn vroegkinderlijk trauma, kan er gekeken worden welke personen
een rol hebben gespeeld in het ontstaan ervan. Het uitspreken van alles wat er nog gezegd had
moeten worden, gevolgd door een vergevingstekst waarin alle emoties losgelaten worden die iemand
gehad kan hebben (en nog steeds kan hebben) ten opzichte van deze personen, kan een enorme
opluchting en rust teweeg brengen. Dit vergeven gebeurt met liefde vanuit hart en ziel. Het effect is
terug te zien in een verandering in het energieveld en in de chakra’s. Hierbij komt dat de cliënt vrijwel
onmiddellijk merkt dat er iets veranderd is in zijn relatie met de betreffende personen. Communicatie
verloopt makkelijker, wrevel lijkt verdwenen te zijn.
Vergeving is ook werkzaam als de te vergeven personen reeds zijn overleden. Wanneer er nog een
emotionele lading zit op de relatie met een overledene, bestaat er namelijk nog steeds een band met
deze persoon. Door de vergevingstekst uit te spreken, kan de cliënt de persoon loslaten en zich op
deze manier bevrijden.
Aurahealing
Wanneer de cliënt zich niet bewust kan herinneren wat er is gebeurd en wie erbij betrokken zijn, zal
een beroep worden gedaan op het geheugen van het lichaam en het onderbewuste. Allereerst is het
daarvoor noodzakelijk dat de getraumatiseerde persoon in contact durft te treden met zijn lichaam en
met zijn gevoel. Maar al eerder in deze scriptie is uitgelegd dat iemand met PTSS juist vaak een
probleem heeft met het lichaamsbewustzijn. Door middel van een healing waarbij de E.E.N.®therapeut de handen op verschillende plaatsen op het lichaam van de cliënt legt, de zogenaamde
aurahealing, kan deze in een veilige omgeving zijn lichaam weer voelen. De cliënt ligt hierbij volledig
gekleed op een behandelbed of -tafel. Het aspect van gekleed blijven is erg belangrijk voor het gevoel
van veiligheid dat hij ervaart, met name als er sprake is geweest van mishandeling of misbruik. Het
lichaamsbewustzijn wordt door de aanrakingen geactiveerd en zowel de cliënt als de therapeut nemen
waar op welke plaatsen in het lichaam zich blokkades bevinden. Door middel van het sturen van
aandacht kunnen deze blokkades van aard veranderen. Hierbij kunnen emoties loskomen die zich
vanaf het moment van het ontstaan van het trauma hebben vastgezet.
Lichthealing
Wanneer je aandacht geeft aan een blokkade, kun je dat doen door je voor te stellen dat je licht door
je lichaam laat stromen. Op de plaatsen waar een blokkade zit, blijft het donker. Door te focussen op
deze donkere plek, komen beelden naar boven. Dit kunnen beelden zijn uit de vroege kindertijd, maar
ook van de periode rondom conceptie, zwangerschap en bevalling. Er kunnen zich personen
aandienen, maar ook situaties en emoties of een afgescheiden stuk persoonlijkheid. Door in de veilige
omgeving van de therapeutische sessie naar deze beelden te kijken en ze te benoemen, kun je de
lading ervan veranderen. De E.E.N.®-therapeut begeleidt de cliënt hierbij. Door het neutraliseren van
de naar boven gekomen beelden, zal het licht weer kunnen stromen en de blokkade zich opheffen.
Lichthealing heelt ook het DNA, doordat er contact gelegd wordt met het geheugen van de cellen. De
tags die vastzitten aan de eiwitten rondom het DNA kunnen door lichthealing verdwijnen, waardoor het
trauma ook niet meer wordt doorgegeven aan een volgende generatie.
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Koorden
Op de personen die zich op deze manier aandienen, kan ingezoomd worden. Dit gebeurt onder
andere door middel van visualisatie. De therapeut vraagt de cliënt om degene die zich aandient in
gedachten voor zich te laten staan. Vervolgens wordt de cliënt gevraagd of er een verbinding waar te
nemen is tussen hemzelf en de
ander in de vorm van een lijn of
een koord. Iemand met
vroegkinderlijk trauma ervaart
vaak een zeer dominante
verbinding met een of meer
mensen uit zijn verleden. Zelfs
als de band met deze mensen
nu anders is – bijvoorbeeld
omdat ze zijn overleden – kan
de verbinding uit het verleden
nog in stand zijn; dit is het
trauma. Door nu dit koord los te
maken of de verbinding anders
te leggen, verandert de houding
van de getraumatiseerde
persoon ten opzichte van de
ander en kan hij aan de greep van het verleden met die ander ontsnappen. Hierbij treedt hetzelfde
effect op als bij vergeving.
Subpersoonlijkheden
Ieder mens, dus niet alleen iemand met vroegkinderlijk trauma, bestaat uit een aantal
subpersoonlijkheden: de baby / peuter, de kleuter, het kind, de puber, de jongvolwassene en de
volwassene. Iedere subpersoonlijkheid heeft een eigen geschiedenis en vertoont bepaald gedrag. Alle
subpersoonlijkheden samen vormen de persoon.
Een subpersoonlijkheid die zich heeft afgescheiden tijdens het ondergaan van de traumatische
stressor kan op latere leeftijd emotioneel-psychische problemen veroorzaken. Dit afscheiden gebeurt
ter bescherming van het Zelf. Dit is de fragmentatie van het ik die benoemd is in hoofdstuk 4. Vaak
betreft het hier een innerlijk kind, maar ook kan er sprake zijn van een emotie die zich heeft
afgescheiden. De subpersoonlijkheid kan zichtbaar worden in een E.E.N.®-sessie.
Omdat de getraumatiseerde persoon zich in een veilige omgeving bevindt, kan hij deze
subpersoonlijkheid in alle rust van een afstand bekijken. Door de cliënt vanuit het hier en nu in een
gedissocieerde toestand te laten toeschouwen, zal hij toegang kunnen krijgen tot de traumatische
stressor zonder opnieuw getraumatiseerd te raken. Hij kan als volwassene de subpersoonlijkheid die
zich heeft afgescheiden, aanspreken, geruststellen en aanreiken wat het nodig heeft om in balans te
komen. Vervolgens kan deze afgescheiden subpersoonlijkheid uitgenodigd worden om te integreren in
de persoon die hij nu is.
Foto’s
Soms kan iemand niet goed visualiseren. Een alternatief is dan het werken met foto’s. Een foto van
een of meer personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van vroegkinderlijk trauma kan
ingezet worden als hulpmiddel om hen te vergeven. Ook kunnen foto’s gebruikt worden van de
getraumatiseerde persoon zelf in de verschillende fases van zijn leven. Hiermee kan een sessie voor
zijn innerlijk kind of voor het helen van subpersoonlijkheden gedaan worden.

Wanneer het lichaamsbewustzijn hersteld is, alle subpersoonlijkheden geïntegreerd zijn, de lading van
de traumatische stressor geneutraliseerd is en de betrokken personen losgelaten en vergeven zijn, zal
het energiesysteem van de cliënt een gezonder beeld geven en zal hij minder tot geen last meer
hebben van zijn trauma.
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Suppletie en ondersteuning
De lichamelijke klachten zijn aanvullend op te lossen met een eenvoudig suppletie van specifieke
orgaanmiddelen, vitamines en mineralen. Afhankelijk van de ernst van de klachten, zal de E.E.N.®therapeut de cliënt hiervoor doorverwijzen naar zijn huisarts.
De E.E.N.®-energetica zijn energetische middelen die mensen ondersteunen tijdens hun proces. Het
zijn middelen die zijn samengesteld met gebruikmaking van kennis uit de lithotherapie en de
homeopathie. De energetica werken op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau. Iedere energetica
is gekoppeld aan een thema en werkt transformerend, reinigt het meridiaansysteem en herstelt de
energie. De E.E.N.®-energetica worden door de therapeut ingezet voor bewustwording van de cliënt
en ter ondersteuning. Ze kunnen uitstekend gecombineerd worden met de Bach Bloesems, die ook
thematisch van aard zijn en op het emotionele vlak werken. Een overzicht van de verschillende
thema’s van de E.E.N.®-energetica is te vinden in bijlage 2.
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Hoofdstuk 7: Preventie?
Voorkomen is beter dan genezen. Het zou daarom goed zijn om de inzichten over hoe vroegkinderlijk
trauma kan ontstaan bij mensen te gebruiken om preventiemaatregelen op te stellen.

Mogelijke preventiemaatregelen
 Geen enkel kind mag ongewenst worden verwekt. Zwangerschappen mogen niet worden
opgedrongen of worden misbruikt om iets af te dwingen;
 Wie van tevoren weet dat hij/zij om wat voor reden dan ook geen goede ouder kan zijn, moet niet
aan kinderen beginnen. Eigen trauma’s moeten eerst opgeruimd worden voordat er aan kinderen
krijgen gedacht wordt;
 Er moet zorgvuldig worden omgegaan met kunstmatige bevruchtingsmethoden;
 De periode van zwangerschap moet zo stressvrij mogelijk worden doorgebracht;
 Beide ouders moeten tijdens de zwangerschap al contact maken met het ongeboren kind;
 De bevalling moet zo stressvrij mogelijk verlopen voor zowel het kind als voor de beide (!) ouders.
Er moet voldoende tijd genomen worden om te herstellen van de bevalling;
 Het hechtingsproces tussen kind en ouders moet zo stressvrij mogelijk verlopen;
 Alle kinderen ter wereld hebben recht op een veilige, liefdevolle omgeving waarin zij zich volledig
kunnen ontplooien.
Helaas zijn niet alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan van vroegkinderlijk trauma op een
dergelijke eenvoudige manier uit te bannen. Het getuigt van zekere naïviteit om te denken dat met het
opstellen van preventiemaatregelen alle vroegkinderlijk trauma voorkomen kan worden. Toch zou van
iedereen de kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen verbeteren als mensen op een zorgvuldiger en
meer liefdevolle manier met elkaar om zouden gaan. Iedereen verdient het om geliefd, gerespecteerd
en gezien te worden.
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Conclusie
Wat we waarnemen tijdens zwangerschap en geboorte en in onze vroegste kinderjaren, bepaalt een
groot deel van onze lichamelijke en psychische ontwikkeling. We kunnen in deze periode slachtoffer
zijn van bijvoorbeeld mishandeling, misbruik, verwaarlozing of van oorlog en geweld. Doordat we in
deze periode zo afhankelijk zijn van onze omgeving en nog geen woorden hebben om onze indrukken
te verwerken, kunnen de gebeurtenissen als overweldigend ervaren worden. Als we niet goed
geholpen worden om met de hevige gemoedservaring die volgt op deze gebeurtenissen om te gaan,
kunnen we er blijvend door beschadigd raken. In dat geval spreken we van vroegkinderlijk trauma.
Een in zijn vroege jeugd getraumatiseerd persoon heeft moeite met zijn dagelijks leven, maar is zich
er vaak niet van bewust wat er nu precies de oorzaak van is dat hij zich angstig, schuldig, boos of
verdrietig voelt. Hij staat in een overlevingsstand en past allerlei strategieën toe, waarmee hij
ogenschijnlijk aangeeft dat er niets aan de hand is. De strategieën leiden echter vaak tot eenzaamheid
en isolement. Om de pijn van het trauma niet te hoeven voelen heeft hij delen van zichzelf
afgescheiden. Hierdoor doet hij niet aan interoceptie en heeft hij een laag lichaamsbewustzijn. Een
band aangaan met anderen is bedreigend, waardoor relaties getekend zullen zijn door angst en
wantrouwen. Om dit te verbergen, moet hij zichzelf geweld aandoen en zijn emoties maskeren. Op de
lange termijn wordt hij hier letterlijk en figuurlijk ziek van.
Het is van belang om zodra er zich bij iemand opvallende psychische verschijnselen voordoen, ook de
vroegkinderlijke periode deel te laten uitmaken van de diagnostiek. Hoe eerder de oorsprong van de
problemen wordt onderkend, hoe sneller er adequate hulp geboden kan worden.
Het herstel van vroegkinderlijk trauma kent vier fases: (1) het versterken van de gezonde psychische
delen, (2) het afzwakken van de delen die de traumatische stressreactie veroorzaken, (3) het contact
herstellen tussen de getraumatiseerde en de gezonde delen van de persoon, (4) het stabiliseren van
de herstelsituatie.
De behandelaar kan niet zomaar de overlevingsstrategieën van iemand met vroegkinderlijk trauma
afbreken. Je moet als behandelaar goed kijken wat je cliënt op dat moment van zichzelf kan en wil
vergen in het herstelproces. Sommige cliënten moeten eerst het contact met hun lichaam terugkrijgen,
opnieuw leren voelen, voordat ze weer onderscheid kunnen maken tussen veilige en onveilige
situaties. Andere cliënten kunnen direct aan de slag met het helen van hun subpersoonlijkheden en
het re-integreren daarvan. En natuurlijk moet je cliënt overeind blijven en zijn dagelijks leven kunnen
voortzetten.
Een goed begeleide therapie geeft iemand met vroegkinderlijk trauma inzicht in het ontstaan van zijn
PTSS. Na het erkennen van het verdriet en de pijn die in zijn verleden door toedoen van anderen zijn
ontstaan, kan hij zichzelf helen met liefde en compassie. Hij leert zich los te maken van zijn
traumatische stressoren, zowel personen als gebeurtenissen. Hierdoor komt hij steeds meer in contact
met zichzelf en hoeft hij niet langer meer te lijden onder de gevolgen van zijn trauma.
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Afsluiting
Ik dank jou, lezer, voor je aandacht en ik wens je veel licht en liefde toe. Mocht je naar aanleiding van
deze scriptie contact met me willen opnemen, dan ben je daartoe van harte welkom.

Met een liefdevolle groet,
Christianne
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Bijlage 1: Criteria voor PTSS
In de DMS V worden de volgende criteria aangehouden voor PTSS22:
A. Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld op
een (of meer) van de volgende manieren:
a. Zelf ondergaan van de psychotraumatische gebeurtenis(sen).
b. Persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen
overkwam(en).
c. Vernemen dat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) een naast familielid of goede
vriend(in) is (zijn) overkomen. Bij een feitelijke of dreigende dood van een familielid of
vriend(in), moet(en de gebeurtenis(sen) gewelddadig van karakter zijn of een ongeval
betreffen.
d. Ondergaan van herhaaldelijke of extreme blootstelling aan de afschuwwekkende
details van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) zoals bij hulpverleners die
stoffelijke resten moeten verzamelen; politieagenten die herhaaldelijk worden
geconfronteerd met de details van kindermisbruik).
NB Criterium A4 is niet van toepassing op blootstelling via elektronische media, televisie,
films of foto's, tenzij deze blootstelling werkgerelateerd is.
B. De aanwezigheid van een (of meer) van de volgende intrusieve symptomen die samenhangen
met de psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die zijn begonnen nadat de
psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden:
a. Recidiverende, onvrijwillige en intrusieve pijnlijke herinneringen aan de gebeurtenis.
NB: Bij kinderen die ouder zijn dan 6 jaar kan er sprake zijn repetitief spel waarin thema's
of aspecten van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) tot uiting worden gebracht.
b. Recidiverende onaangename dromen waarin de inhoud en/of het affect van de droom
samenhangt met de psychotraumatische gebeurtenis(sen).
NB: Bij kinderen kan er sprake zijn van beangstigende dromen zonder herkenbare inhoud.
c.

Dissociatieve reacties (zoals flashbacks) waarbij de betrokkene het gevoel heeft of
handelt alsof de psychotraumatische gebeurtenis(sen) opnieuw plaatsvindt(en).
(Dergelijke reacties kunnen zich op een continuüm bevinden, waarbij de extreemste
uiting de vorm kan hebben van een volledig gebrek aan besef van de actuele
omgeving).

NB: Bij kinderen kan het voorkomen dat ze de psychotraumatische gebeurtenis(sen)
naspelen.
d. Intense of langdurige psychische lijdensdruk bij blootstelling aan interne of externe
prikkels die een aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of
erop lijken.
e. Duidelijke fysiologische reacties op interne of externe prikkels die een aspect van de
psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken.
C. Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) die begon nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben)
plaatsgevonden, zoals blijkt uit één van de beide volgende kenmerken:
a. Vermijding of pogingen tot vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of
gevoelens over, of sterk samenhangend met de psychotraumatische
gebeurtenis(sen).

22

http://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/trauma-en-stressorgerelateerdestoornissen/posttraumatische-stress-stoornis/ptss-dsm-iv-tr-criteria.html
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b. Vermijding of pogingen tot vermijding van externe aspecten die aan de
psychotraumatische gebeurtenis(sen) herinneren (mensen, plaatsen, gesprekken,
activiteiten, voorwerpen, situaties) die pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens
oproepen over, of sterk samenhangend met, de psychotraumatische
gebeurtenis(sen).
D. Negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan de psychotraumatische
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verergerd nadat de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de
volgende kenmerken:
a. Onvermogen om zich een belangrijk aspect van de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) te herinneren (gewoonlijk door dissociatieve amnesie en niet door
andere factoren, zoals hoofdletsel, of alcohol- of drugsgebruik).
b. Persisterende en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen over zichzelf,
anderen of de wereld (bijvoorbeeld "Ik ben slecht", " Je kunt niemand vertrouwen", "
De wereld is door en door gevaarlijk", "Mijn hele zenuwstelsel is voor altijd verwoest").
c. Persisterende, vertekende cognities over de oorzaak of gevolgen van de
psychotraumatische gebeurtenis(sen), die ertoe leiden dat de betrokkene zichzelf of
anderen er de schuld van geeft.
d. Persisterende negatieve gemoedstoestand (bijvoorbeeld angst, afschuw, boosheid,
schuldgevoelens of schaamte).
e. Duidelijk verminderde belangstelling voor, of deelname aan belangrijke activiteiten.
f. Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen.
g. Persisterend onvermogen om positieve emoties te ervaren (zoals onvermogen om
geluk, voldoening of liefdevolle gevoelens te ervaren).
E. Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit, gerelateerd aan de psychotraumatische
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verslechterd nadat de psychotraumatische
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de
volgende kenmerken:
a. Prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen (met weinig of geen aanleiding),
gewoonlijk tot uiting komend in verbale of fysieke agressie jegens mensen of
voorwerpen.
b. Roekeloos of zelfdestructief gedrag.
c. Hypervigilantie.
d. Overdreven schrikreacties.
e. Concentratieproblemen.
f. Verstoring van de slaap (zoals moeite met in- of doorslapen of onrustige slaap).
F. Duur van de stoornis (criteria B, C, D en E) is langer dan één maand.
G. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of
beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.
H. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel
(zoals medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening.
De criteria zijn van toepassing op volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar
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Bijlage 2: Thema’s E.E.N.®-energetica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Wilskracht
Innerlijke wijsheid
Begrijpen
Mededogen
Rechtvaardigheid
Liefde
Gevoelens
Gedachtekracht
Vertrouwen
Materie
Innerlijk weten
Godsbewustzijn
Hier en nu
Helderheid
Doorstroming
Geestelijke groei
Drie-Eenheid
Ontspanning
Geaardheid
Zuiverheid
Bescherming
Evenwicht
Creativiteit
Heelheid
Vrede
Transformatie
Eenheidsbewustzijn
Inzicht
Vrijheid
Erkenning
Concentratie
Dankbaarheid
Leiderschap
Overzicht
Vernieuwing
Communicatie
Harmonie
Verlichting
Totaalbalans
Veiligheid
Structuur
Openheid
Spiritualiteit
Presteren
Uiten
Rust
Mystiek
Sensitiviteit
Oorsprong
Herinnering
Positiviteit
Identiteit
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