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programma	

•  wat	is	wat?	
•  het	belang	van	uitvragen	van	trauma	
•  10	geboden	



Trauma!
!

Nare ervaring!

PTSS!
!

Psychose!
!

Mens!
	



trauma	(DSM-5)	
A.  feitelijke	of	dreigende	dood,	ernsDge	verwonding	

of	seksueel	geweld		

1.  zelf	ondergaan	
2.  persoonlijk	getuige	
3.  vernemen	dat	naaste	familie	/	vriend	dit	is	

overkomen		
4.  herhaaldelijke/extreme	blootstelling	aan	afschuw-

wekkende	details	van	traumaDsche	
gebeurtenissen	



PTSS	(DSM-5)	

A.  Trauma	
B.  Intrusieve	symptomen	
C.  Persisterende	vermijding	van	prikkels	die	

geassocieerd	zijn	met	het	trauma	
D.  NegaDeve	veranderingen	in	cogniDes	en	

stemming	
E.  Duidelijke	veranderingen	in	arousal	en	

reacDviteit	



    "

trauma 

trauma 

trauma 

trauma 

trauma 

trauma 

trauma 

trauma 

trauma 

PSYCHOSE"
	

PTSS	



10	geboden	



1.	zie	de	olifant	



	 	 	 	1	of	meer	traumas	(78%)	
	 	 	 	2	of	meer	traumas	(70%)	
	 	 	 	3	of	meer	traumas	(60%)	

de	Bont	et	al.		
Br	J	Psychiatry	2015,	Mar	19.	



N = 2608!

TYPE TRAUMA (eenmalig of vaker)" %"
Seksueel misbruik" 32.8"

Lichamelijke mishandeling" 41.6"

Traumatische psychotische episode" 78.8"

Emotionele mishandeling in de kindertijd" 57.9"

Overige trauma’s (ongeval, ramp, oorlog)" 37.6"

Ernstige verwaarlozing" 30.7"

de	Bont	et	al.	Br	J	Psychiatry	2015,	Mar	19.	



Achim et al. Schizophr Bull 2011, Jul;37(4):811-21"

de Bont et al. Br J Psychiatry 2015, Mar 19."



traumatische ervaringen ITEC!
trauma categorieën in TTIP (eenmalig of 
vaker)" %"
Seksueel misbruik" 74.2"

Betasting" 69.7"

Misbruik met coitus" 64.5"

Sadistisch" 31.0"

Lichamelijke mishandeling" 95.5"
Traumatische psychose" 98.1"

Gerelateerd aan psychose zelf" 95.5"

Gerelateerd aan behandeling" 75.5"

Emotionele mishandeling in de kindertijd" 97.4"
Psychologische mishandeling" 95.5"

Onveilige thuissituatie" 76.1"

Ernstige verwaarlozing in de kindertijd" 80.0"
Emotioneel" 75.5"

Fysiek" 44.5"

Overige trauma’s (ongeval, ramp, oorlog)" 93.5"



2.	vraag	acDef	



filmpje		



vragen	naar	trauma	

•  normaliserende introductie 
•  geen suggestieve maar objectieve, open 

vragen 
•  geen details 
•  voortgaande traumatisering? 



leid het gesprek 

bijv.	
Ik	stel	voor	dat	we	nu	niet	teveel	de	diepte	in	
gaan,	dat	we	deze	keer	alleen	maar	globaal	de	
levensgebeurtenissen	in	kaart	brengen	die	
mogelijk	hebben	bijgedragen	aan	het	ontstaan	
of	de	aard	van	je	klachten	/	moeilijkheden.	
	
Vind	je	het	goed	dat	ik	je	onderbreek?	



voordelen	vragenlijst	

•  systemaDsch	te	implementeren	(bijv.	ROM)	
•  geen	domeinen	vergeten	
•  minder	ongemakkelijk,	ook	voor	de	cliënt	
•  vragen	zijn	niet	a\ankelijk	van	toevallige	
hulpverlener	



3.	reageer	professioneel	



4.	bied	meer	dan	een	luisterend	oor	



TSQ	(www.traumaenpsychose.nl)	
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Vragen over het meegemaakt hebben van traumatische gebeurtenissen1 

 
 

Trauma Screening Questionnaire, Brewin e.a., 2002 2 

Vertaling door M. Olff, 2005 

Screenen op Trauma Vragenlijst, Dekkers e.a., 2010 3 

 

 
 
Naam : ………………………………………………………………….. 
 
Datum : ………/…………/……………. 
 
 
Vraag 1.   
 
Heeft u ooit in uw leven gebeurtenissen meegemaakt, of bent u direct getuige 
geweest van gebeurtenissen, die u heel erg beangstigend, levensbedreigend, 
overweldigend of schokkend vond? (kruis aan wat op u van toepassing is) 
 

 
 
 
Vraag 2. 
 
Wat voor soort schokkende ervaring(en) heeft u meegemaakt? (kruis aan  
wat op u van toepassing is; u mag meerdere antwoorden aankruisen, maar beperk u 
tot 1 kruisje per regel) 
 

  Ja, één 
schokkende 
ervaring 

Ja, meer dan 
één schokkende 
ervaring 

Nee  

Seksuele handelingen tegen uw zin    

Lichamelijke mishandeling    

Psychische / emotionele mishandeling    

Een psychotische episode    

Langdurige verwaarlozing    

Meemaken van een ramp, oorlog of 
ongeval 

   

 
 

z.o.z.

Nee       (U hoeft de resterende vragen niet in te vullen, lever uw formulier in) 

Ja       (Ga verder met vraag 2) 
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Vraag 3.  
 
Uw huidige reacties op de traumatische gebeurtenis.  
Lees onderstaande mogelijke reacties op een traumatische gebeurtenis door. 
Onderstaande uitspraken gaan over uw persoonlijke reactie op de traumatische 
gebeurtenis. Wilt u aangeven (met Ja of Nee) of u in de afgelopen week tenminste 
twee keer onderstaande ervaringen heeft gehad. 

 
  JA 

2x/week 
of meer 

NEE 
 

1 Verontrustende gedachten of herinneringen aan de 
gebeurtenis, die in uw hoofd opkomen tegen uw wil in 

  

2 Verontrustende dromen over de gebeurtenis   
3 U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw 

plaats vindt 
  

4 Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis 
herinneren 

  

5 Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen in de 
maag, zweten, duizeligheid) wanneer u herinnerd wordt 
aan de gebeurtenis  

  

6 Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker 
worden 

 
 

 

7 Geïrriteerdheid of woedeaanvallen  
 

 

8 Moeite hebben met concentreren  
 

 

9 Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor uzelf 
en anderen 

  

10 Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts   
 
 
Vraag 4. 
 
U heeft nare ervaringen meegemaakt en heeft daar in mindere of meerdere mate 
nog steeds last van. Om te beoordelen of u geholpen zou kunnen zijn met een 
psychologische behandeling kan nadere diagnostiek nodig zijn.  
Heeft u hier belangstelling voor? (kruis aan)  
 

 
 
 

1) Screener i.h.k.v. het T.TIP onderzoek. De Bont et al. (2013). A multi-site single blind clinical study to compare the effects of 
prolonged exposure, eye movement desensitization and reprocessing and waiting list on patients with a current diagnosis of 
psychosis and co morbid post traumatic stress disorder: Study protocol for the randomized controlled trial treating trauma in 
psychosis. Trials, 14, 151. http://dx.doi .org/10.1186/1745-6215-14-151 

2) Brewin et al. (2002). Brief screening instrument for post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 181, 158-162.  
3) Dekkers, D., Olff, M., & Näring, G. (2010). Identifying persons at risk for PTSD after trauma with TSQ in The Netherlands. 

Community Mental Health J, 46, 20-25. 

 JA  

 NEE  



5.	gebruik	psychose	niet	als	contra-indicaDe	
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PE" EMDR" WL"

% Lost to follow-up"
% Still PTSD"
% Loss of diagnosis"

60.0%!

27.7%"

20.0%!

20.0%!

55.3%!

17.0%!

ptss	
11.3%!

PE vs WL: " "3.41 " "3.5"

EMDR vs WL: "3.92 " "3.1"

Post-treatment !OR ! !NNT!

PE vs WL: " "3.01 " "3.8"
EMDR vs WL: "2.76 " "4.1"

6-mont FU ! !OR ! !NNT!

van den Berg et al. JAMA Psychiatry 2015, Mar 1;72(3):259-67.!

56.6%!

32.1%!



6.	realiseer	je	dat	er	meer	is	dan	ptss	



7.	onderken	de	relaDe	trauma	&	psychose	



8.	rapporteer	zorgvuldig	



not urgent but 
important

urgent and 
important

urgent but 
not important

not urgent and 
not important

work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work    
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 
work work work work work work work work work work work 

9.	maak	Djd		



10.	voorkom	nieuwe	trauma’s	



take	home	messages	
•  wees	‘traumasensiDef’	
•  vraag	acDef	naar	traumaDsche	
ervaringen	en	gevolgen	

•  reageer	professioneel	en	empathisch	
•  WEL	werken	aan	trauma’s	is	bewezen	
betere	hulp	dan	NIET	werken	aan	
trauma’s,	óók	bij	mensen	met	psychosen	



dank	voor	je	aandacht! 

zie	ook	www.traumaenpsychose.nl	
	
met	speciale	dank	aan:	david	vd	berg,	paul	de	bont,	
jerry	allon,	irene	vd	giessen,	nanefe	waterhout,	
sanna	martha,	janneke	ferwerda,	tonnie	staring,	amy	
hardy,	sarah	carr,	miriam	fornells-ambrojo,	wilma	
boevink,	mark	vd	gaag,	agnes	v	minnen,	ad	de	jongh,	
joost	baas,	e.v.a.	

	
	

			
	
	


