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NET is….. 

• Kortdurend en gestructureerd 

• Juist voor meervoudig / complex trauma 

• Geeft trauma een context 

• Voor diverse leeftijdscategorieën 

• Evidence based 

• Getuigenis: mensenrechten/ delen 

 



Geheugen en 
trauma 

Moeite de herinneringen onder ogen te 
zien is: 

 

• Vermijding (angst activering angst-
netwerk) 

   (impliciet geheugen) 

èn 

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

   (expliciet geheugen) 

 



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)  

 



Uitvoering NET 

1. Diagnostiek / Psychoeducatie 

2. Levenslijn opstellen; tijdplan 

3. Doorwerken levenslijn, 10-12 zittingen 

4. Vaststellen verslag; toekomst 

5. Afsluiting 

 



De levenslijn 

• Het touw: de levenslijn, van geboorte naar 

toekomst 

• De bloemen: symbolen van de goede 

gebeurtenissen 

• De stenen: symbolen voor de  

 nare gebeurtenissen 

 



De levenslijn 

Voor patiënt: 

• Geeft overzicht / chronologie over leven 

• Geeft overzicht / controle over behandeling 

• Visueel aantrekkelijk 

Voor de hulpverlener: 

• Routekaart voor behandeling 

• Structureert zittingen 

 





Directieve en coachende gesprekstechniek 

• Gesprek structureren: tempo, chronologie, coherentie, vermijding 

• Ondersteunend, begeleidend, coachend, empathisch 

• Goed in kunnen leven in de patiënt; beeldend: samen “de film zien” 

 



Werken aan de stenen 

Probeer om warme en koude elementen met elkaar te verbinden 

 



Het angstnetwerk activeren 

Zintuigen toen en nu 
• Hoe zagen de dode lichamen er uit? 

• Kon je de lichamen ruiken? 

• Hoorde je de anderen kreunen? 

• Hoe voelde de pijn in je rug? 

• Heb je nu beelden van de lichamen zoals je ze toen zag? 

• Kun je nu ruiken wat je toen rook? 

• Kun je het kreunen nu nog horen? Hoe klinkt dat nu? 

• Kun je de pijn in je rug nog steeds voelen zoals het toen 
pijn deed? Hoe voelt het nu?  

 

Cognities toen en nu 
• Dacht je dat je dood zou gaan op dat moment? 

• Denk je nu nog wel als je daar aan denkt, dat je dood zal 
gaan, net als toen? 

• Dacht je ‘ik ben machteloos, ik kan niets doen’? 

• Denk je nu nog dat je machteloos bent, net als toen? 

 



Het angstnetwerk activeren 

Emoties toen/ nu 

• Voelde je op dat moment intense 
afschuw? 

• Voelde je je op dat moment erg angstig 
/ boos 

• Voel je nu de afschuw, zoals je die toen 
voelde 

• Voel je nu nog die angst / boosheid, 
net als toen? 

 

Lichamelijke reacties 



In de “Hotspot” 

Versterk realiteit vooral bij: 

 Dissociatie 

 Herbelevingen 

Vergelijk dan continue’ “toen” met “nu” 

 Let op vermijding Zorg voor / stop bij een veilig punt nà de steen 

 

 Wanneer stopte het? 

 Waar was u? 

 Wat deed u? 

 Wat waren de omstandigheden? 

 Hoe voelt u zich nu? 

 



Getuigenisverslag 

• Iedere zitting wordt opgeschreven 

• Daar wordt een verslag van gemaakt 

• Begin volgende zitting doorgenomen 

• Einde van de behandeling wordt dit samen met de patiënt doorgenomen en 

overhandigd 

 



Evidence Based 

• Diverse reviews: NET als voorkeursbehandeling bij vluchtelingen / 

asielzoekers met PTSS 

• Advies: voor overige patiëntengroepen, zoals veteranen (Hoge, 2011), 

vroegkinderlijk trauma (Pabst, 2012) 

 



Conclusie 

• Bij uitstek bij meervoudig trauma 

• “Aansprekend” en goed te begrijpen 

• Ondersteunend: levenslijn / context 

• Directief  coachend; veel regie 

• Diverse culturen 

• Toegankelijk en breed toepasbaar 

 





Beknopte Eclectische Psychotherapie voor 

PTSS 

• BEPP is ontwikkeld  door prof. dr. Gersons en collega’s.  

• Besteedt meer aandacht aan de heftige emoties,  en aan de betekenisverlening 

• De werkzame elementen: psychoeducatie, imaginaire exposure, 
gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische 
inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel.  

• Vermindering van overmatige angst 

• Het herstel van het gevoel van controle en veiligheid bij mensen met PTSS. 

 



“Wanneer wij het enkele verhaal afwijzen, wanneer wij beseffen dat er nooit een 
enkel verhaal is, over geen enkele plek, herwinnen wij een soort paradijs.” 
 
 
https://youtu.be/D9Ihs241zeg 
 
Chimanda Ngozi Adichie 
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Dank voor de aandacht 


