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Arq Psychotrauma Expert Groep is 

een groep van instellingen die zich 

bezighoudt met de gevolgen van 

schokkende gebeurtenissen en 

psychotrauma door oorlog, geweld en 

vervolging.  
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Opbouw presentatie 
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I Posttraumatische-stresstoornis 

 Vervreemding 
 

Cognitieve 

veranderingen 

 

Hyper-alertheid 

 

Basaal sombere 

stemming 

 

Sociale terugtrekking 

 

Algehele malaise 

 

Herbeleven, 

nachtmerries en 

intrusies naast 

vermijding, dissociatie 

en amnesie 

DSM V 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM19PJgdDWAhWB6xoKHS5FB1EQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.mindful.org%2Fthe-science-of-trauma-mindfulness-ptsd%2F&psig=AOvVaw348neyhj_F4PDn0CJh1Y3D&ust=1506967240072009
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II Prevalentie 

Kans op blootstelling aan een mogelijk traumatische 

gebeurtenis tijdens het leven. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9oNythdDWAhXJthoKHfHsB8IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.ntvg.nl%2Fartikelen%2Fde-posttraumatische-stressstoornis%2Fvolledig&psig=AOvVaw1m0siRXuSAVHk6hetOFAty&ust=1506968502118224


III Behandeling bij PTSS 

• Effectieve behandelvormen  

 

• Algemene principes van trauma 

 

• De NET behandeling 
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Farmacotherapie 

Voornamelijk gericht op doelsymptomen of op de comorbide 

pathologie. 

Psychotherapie 

EMDR  Eye Movement Desensitisation and Processing 

BEPP   Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS 

CGT     Cognitieve Gedragstherapie 

NET      Narratieve Exposure Therapie 
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Effectieve Behandelingen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU7ev8jdDWAhVL1hoKHcoPD7oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F770423155092094976&psig=AOvVaw2FYq20Nr_8viIt5q8gPrwP&ust=1506970787124026


Algemene principes:  

Trauma en Geheugen 
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Geheugen en trauma 

Moeite de herinneringen onder ogen te zien: 

 

• Vermijding (angst activering angst-netwerk) 

 (impliciet geheugen) 

 

• Moeite de herinneringen te plaatsen in de context 
en de chronologie van gebeurtenissen 

     (Expliciet geheugen) 
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Impliciet angst – trauma netwerk 

Sensorisch Cognitief Emotioneel Fysiologisch

Ziet de weg 

naar het dorp

Ziet Kosovo 

landschap

Ruik dode 

lichamen

Ziet soldaten 

met geweren

Hoor mensen 

schreeuwen

Ik kan niets 

doen!

Dit is gevaar!

Woede

Angst

Hulpeloosheid Freeze

Hartslag snel

Ademhaling

Politieagenten op 

straat
Televisiebeelden

Denken over 

trauma

In hopeloze 

situatie verkeren

Boos omdat 

kinderen lastig 

zijn

Lichamelijke 

activiteit
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Expliciete geheugen 

 

 

 

“koude” of  

    autobiografische geheugen: 

 denken / bewust ophalen / 

 context / samenhang 

  

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://prow.web-log.nl/photos/uncategorized/denk.jpg&imgrefurl=http://prow.web-log.nl/prow/2007/12/jonge_aap_heeft.html&usg=__kLfqHIws8sSrAGmOIycwSP7S2BM=&h=336&w=336&sz=22&hl=nl&start=16&tbnid=z2TKO31UvLDFuM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dgeheugen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://theocornelissen.sp.nl/images/penseur1.jpg&imgrefurl=http://theocoskun.sp.nl/weblog/2005/06/29/denken-is-ook-niet-alles/&usg=__JpORob9lQf4hpZuDjps-tIP0sBY=&h=276&w=368&sz=14&hl=nl&start=41&zoom=1&tbnid=NUiDxn2db8Kl0M:&tbnh=91&tbnw=122&ei=YMxrTbTKKcaD4QbVroniCQ&prev=/images%3Fq%3Ddenken%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


12     

Trauma en context 

Herbelevingen tonen aan dat de 

gebeurtenis ‘geïsoleerd’ is geraakt in de 

levensgeschiedenis van de patiënt; 

 

- “Tijd staat stil” 

- Ruimte en plaats zijn beperkt 
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I   IV   Wat is NET? 
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Narratieve Exposure Therapie 

(NET) is: 
 

• Kortdurend 

• Juist voor meervoudig / complex trauma 

• Geeft trauma een context 

• Voor diverse leeftijdscategorieën 

• Evidence based 

• Getuigenis: mensenrechten/ om te delen 
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Therapeutische principes NET 

1. Chronologische reconstructie van alle belangrijke 

gebeurtenissen: de levenslijn 

 

2. Exposure van de “warme herinneringen” (impliciete 

geheugen); volledige activering van het angst 

netwerk 

 

3. Verbinding en integratie van “warme” met “koude 

herinneringen” (expliciete geheugen)  
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Therapeutische principes NET 

4. Door de verwerking: cognitieve her-evaluatie / her-

interpretatie van gedrag, emotie en betekenisgeving 

 

5. Getuigenis afleggen en opschrijven: dit vergroot de 

waardigheid en geeft een statement voor de patiënt 

en anderen 

 



 

warme en 

  koude elementen met 

   elkaar  verbinden 
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Werken aan ‘de stenen’ 



Reacties in HOT SPOT 
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Mate van Angst  

 
 Verwachting: angst wordt ondraaglijk 
 
 
 
    
 
  Angst verloop bij exposure 
 
 
  vermijding 
 
 
 
 
 start exposure Tijd 
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Uitvoering  NET 

 

1. Diagnostiek / Psychoeducatie 

2. Levenslijn opstellen; tijdplan 

3. Doorwerken levenslijn 

4. Vaststellen verslag; toekomst 

5. Afsluiting 

 



Levenslijn 
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Getuigenis verslag 

• Iedere zitting wordt een verslag gemaakt 

 

• Elke sessie voorlezen 

 

• Einde van de behandeling wordt dit samen 

met de patiënt doorgenomen en overhandigd 



Complicerende factoren 

 

• Vermijding 

• Schuld 

• Schaamte 

• Herbeleving / dissociatie 

• Wantrouwen / terugtrekking 

22     



23     

Evidence based 

• Inmiddels diverse RCT’s gepubliceerd 

• Vluchtelingen in ontwikkelingslanden  

• Vluchtelingen in westerse landen 

• Overige doelgroepen: waarschijnlijk 

• Ouderen, volwassenen en kinderen 

 



Evidence Based 

• Diverse reviews: NET als 

voorkeursbehandeling bij vluchtelingen / 

asielzoekers met PTSS 

• Advies: voor overige patiëntengroepen, 

zoals veteranen (Hoge, 2011), 

vroegkinderlijk trauma (Pabst, 2012) 
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Conclusie NET 

• Bij meervoudig trauma 

• “Aansprekend” en goed te begrijpen 

• Ondersteunend: levenslijn / context 

• Directief coachend; veel regie 

• Diverse culturen 

• Toegankelijk en breed toepasbaar 

 



Vragen  en discussie 
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