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NET, narratieve exposure therapie. 

Op 14 okt 2019 sprak Gea Beenakker, SPV , op een inspirerende manier over de 

hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Als SPV heeft Gea jaren in 

het buitenland gewerkt en voor psychiaters zonder grenzen in de opvangkampen 

in Syrië . 

De aanwezige SPV-en met ervaring in het werken met asielzoekers vertelden dat 

ze zelf v aak last kregen van uitputting. Of je raakt volledig ingezogen in het 

verhaal van de cliënt of je komt in veel irritatie en machteloosheid terecht. Het 

sterk somatiseren, alles kwijt zijn het ontworteld voelen, PTSS over geweld, 

verkrachtingen en uitbuiting tijdens de vlucht en de onveilige samenleving waar 

ze uit komen laten de SPV niet ongemoeid.  

Voor goede hulp aan deze doelgroep vraagt het verdieping in de achtergrond van 

de cliënten en de context waar ze vandaan komen. Het schrijven van brieven 

over het verblijf in Nederland geeft vaak veel dillema’s en ethische vraagstukken 

omdat de klachten veelal samen hangen met de verblijfsvergunning. Over leven 

of dood als mensen terug gestuurd gaan worden. Evert Bloemen van Faros is te 

consulteren als je info wilt over een bepaald land en de toestand/veiligheid in dat 

land. 

Het is logisch dat veel vluchtelingen multi trauma’s hebben opgelopen. Gea legt 

uit hoe ze in Nederland maar ook in de vluchtelingen kampen aan trauma 

verwerking doen door middel van NET, narratieve exposure therapie.  

Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt 

na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede 

gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden 

gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. 

Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en 

doorgewerkt, waarbij imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt en de 

gebeurtenissen in hun context worden besproken. 

Het weer verbinden van de trauma-herinneringen en de context-herinneringen 

zorgt voor integratie van de trauma-herinneringen in het biografisch geheugen. 

De therapie wordt door twee hulpverleners gedaan . Een doet de therapie en de 

ander maakt een gedetailleerd verslag wat in de eerst volgende zitting voor 

gelezen wordt wat als exposure werkt en de angst/pijn uitdooft. 

Voor meer info Gea Beenakker Beenakker2@hotmail.com  
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