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Welkom!
Door wie?
Daphne Roelofs, werkzaam als gedragswetenschapper bij Veilig Thuis IJsselland
Annieke ten Raa, werkzaam als gz-psycholoog bij het Sociaal Wijk Team en bij

Accare Kinder en Jeugd Psychiatrie
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Programma van deze webinar
• Aandacht voor trauma: achtergrond
• Wat is trauma?
• Adverse Childhood Experiences (ACE`s)
• Gevolgen van trauma.
• Vragen uit de chat
• Signalenkaart
• Trauma bespreekbaar maken
• Korte pauze
• Gebruik van screeningslijsten
• Wat kun jij bijdragen? 
• Doorverwijzen, trauma-behandelingen
• Vragen uit de chat
• Traumasensitief werken: hoe ga je nu aan de slag?



Aandacht voor trauma: achtergrond
• Verwey-Jonker Instituut: Kwestie van lange adem: kan 

partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?
• Belangrijkste werkzame elementen vanuit het 

onderzoeksrapport (Steketee & Lünemann, 2020) op 
het gebied van trauma:
• De lange adem is nodig.
• Belang van traumasensitief werken.
• Aandacht voor ouders en kinderen. 
• Multidisciplinair en systeemgericht (samen)werken 

werkt.



Wat is trauma?
Onderscheid tussen:
• De blootstelling aan een ingrijpende gebeurtenis 
En 
• De reactie op een ingrijpende gebeurtenis die zich blijft opdringen en het dagelijks 

leven beïnvloedt. 

• In de context van huiselijk geweld gaat het bijna altijd om meervoudig trauma: De 
invloed van meerdere ingrijpende ervaringen gedurende langere tijd. 

• Trauma kan zowel een gevolg als een oorzaak zijn van huiselijk geweld. 

• Een ingrijpende gebeurtenis in de kindertijd noemen we een Adverse Childhood
Experience (kortweg ACE).  



Ladenkastje in je hoofd



Nare herinneringen





Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen

• Lichamelijke en/of psychische mishandeling
• Seksueel geweld
• Verwaarlozing
• Pesten, sociale uitsluiting
• Ziekte, medische ingrepen
• Verkeersongeluk
• Gepest
• Scheiding van ouders
• Etc. Richtlijn “signaleren van traumagerelateerde problemen” 



Trauma = nare gebeurtenis waar je NU nog 
last van hebt

• Over dromen 
• Vaak aan denken (doordat het laatje open staat) 
• Je best doen om er niet meer aan te denken  
• Plekken of mensen die je doen denken aan wat er gebeurd is ga je uit de weg 
• Je voelt je nooit rustig of ontspannen 
• Gevoel steeds op te moeten letten of je echt veilig bent 
• Gedachte dat het zo weer kan gebeuren of dat het nooit meer goed komt 
• Je voelt je somber of moedeloos 



ACE: Adverse Childhood Experiences
• ACE-study: Onderzoek Felitti en Anda (1998): Onderzochten de samenhang tussen 

traumatische ervaringen in de kindertijd en de gezondheid en welzijn in de 
volwassenheid.

• ACE:  Seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing, gepest worden, zieke 
ouder, dood van een gezinslid, ernstig ongeval, echtscheiding e.d.

Een aantal uitkomsten:
• 1 traumatische jeugdervaring geeft meestal geen problemen.
• Bij 3 of meer traumatische jeugdervaringen stijgt het risico op ernstige ziekten 

zoals kanker, een hartaanval en diabetes exponentieel. 
• Concreet: 30% meer kans op kanker bij 3 ervaringen, 45 % bij 4 of meer 

traumatische ervaringen in de kindertijd.



ACE: Adverse Childhood Experiences
Vervolg uitkomsten:

Hoe jonger het kind, hoe groter het risico.
Concreet: 
• Is het kind jonger dan 9 jaar, is er een verhoogde kans op: 1. ADHD 2. Depressie 3. Angst
• In de adolescentie zien we dan een verhoogd risico op verslaving (middelen als alcohol en 

drugs)
• In de volwassenheid een verhoogd risico op oa. depressiviteit. 



Hoe jonger het kind, hoe groter het risico op 
problemen
• Het kinderbrein is nog volop in ontwikkeling.
• Sommige processen zijn onomkeerbaar (denk ook aan hechting)
• Inhaalgroei beperkt mogelijk.



Window of tolerance
Om verder te kunnen snappen welke invloeden trauma’s kunnen hebben, is het handig om te 
weten welke effect trauma heeft op de hersenen. 

Voor deze uitleg gebruiken we vaak het window of tolerance, ook wel `raampje’ genoemd. 



Filmpje over trauma gevolgen in brein
Animatie Stress window of tolerance (Augeo Foundation 
en Stichting Kinderpostzegels Nederland) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=U8gLstY6dYc


Alleen beschikking over 
zoogdieren + reptielenbrein

Mensenbrein ‘ingeschakeld’

Alleen reptielenbrein

Raampje



Effect van trauma op je lijf
• “The body keeps the score”(Bessel van der Kolk).
• Het belang van lichaamsgericht werken. 



Waarom trauma signaleren zo belangrijk is…
• De gevolgen van onbehandelde traumaklachten zijn groot, zowel op gezondheidsvlak als 

fysiek en psychisch:
• Groter risico op lichamelijke ziektes, bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten, obesitas
• Grotere kans op psychische - en ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld angst, depressie, 

verslaving
• 70% van populatie in volwassenpsychiatrie heeft oorzaak in traumaklachten

• O.i.v. trauma’s ervaart een kind ‘toxische’ stress, het stresssysteem wordt ongezond 
geprogrammeerd. Het tast de ontwikkeling van de hersenen aan.

• Risico op intergenerationele overdracht.



Vragen vanuit de chat 



Signalenkaart
• Met informatie uit verschillende bronnen is een signalenkaart trauma opgesteld
• Wat kun je ermee?





Trauma’s bespreekbaar maken
• Merendeel vindt het lastig
• Als hulpverlener zul je actief moeten vragen naar trauma’s
• Onderwerp mag nooit onbespreekbaar blijven

https://vimeo.com/188105395

https://vimeo.com/188105395


Hoe maak je trauma bespreekbaar?
• Wat is er met je gebeurd?  (ipv wat is er aan de hand)
• Ga echt de verbinding aan
• Stel directe vragen
• Wees objectief
• Vraag door
• Geef ruimte en tijd
• Mondeling of met een korte vragenlijst

https://vimeo.com/188105483

https://vimeo.com/188105483


Voorbeeld vragen
• Welke gebeurtenis(sen) heb je meegemaakt? (evt levenslijn maken)
• Hoe oud was je toen?
• Wie waren erbij betrokken?
• Was het eenmalig of herhaaldelijk?
• Hoe reageerde je? 
• En hoe reageerde je omgeving op de gebeurtenissen?
• Wat is er sindsdien veranderd voor je?
• Hoe slaap je ‘s nachts?
• Hoe is je concentratie sinds het mee maken van de nare gebeurtenis?



Bij een zeer recente gebeurtenis:
• Leg uit wat goede manieren zijn om met de ingrijpende gebeurtenis om te gaan: 

• oppakken van dagelijkse routine, naar school blijven gaan, gezond slaapgedrag aanhouden, 
zorgen voor voldoende beweging, ondernemen van plezierige activiteiten, aanleren van 
probleemoplossende vaardigheden en oefeningen rondom aandacht, ademhaling en 
ontspanning.

• Geef de positieve boodschap dat veel mensen geen klachten ontwikkelen en dat klachten 
vaak binnen vier weken vanzelf afnemen

• Blijf de client volgen de eerste paar maanden



Korte pauze



Screeningsvragenlijsten
• CRIES-13 voor kinderen van 8 tot 18 jaar
• PCL-5 voor pubers en volwassenen



Gebruik screeningsvragenlijsten
• Wanneer gebruiken?

• Als je weet dat iemand veel gebeurtenissen heeft meegemaakt
• Aanvullend op een gesprek over trauma klachten

• Hoe te gebruiken?
• Liefst in aanwezigheid van een professional
• Vragenlijst invullen met nare gebeurtenis in gedachte

• Een score, en dan?
• De uitkomst score zegt iets over het wel of niet aanwezig zijn van traumaklachten 

en de hoeveelheid klachten. Het is en blijft een aanvullend middel om hierop 
zicht te krijgen, klinisch blik blijft leidend.

• Altijd terugkoppeling geven over de scoring aan de client



CRIES-13
• Children’s Revised Impact of Event Scale: 
screening op posttraumatische stressklachten
• 2 versies

• Kindversie (vanaf 8 jaar tot 18 jaar)
• Ouderversie

• Hoe te gebruiken
• In aanwezigheid van professional
• Nadruk op laatste 7 dagen
• 13 vragen gebaseerd op hoofdsymptomen PTSS

• Herbeleving
• Vermijding
• Verhoogde Prikkelbaarheid
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CRIES-13
• Scoren

• H Herbeleving
• V Vermijding
• P Verhoogde Prikkelbaarheid
• Totaal 

CRIES-13-kind: >30 = verhoogd risico op PTSS
CRIES-13-ouder: >31 = verhoogd risico op PTSS

• Altijd terugkoppelen aan client (of ouders)



PCL-5
• Zelfrapportage vragenlijst voor pubers (vanaf 14) en

volwassenen met 20 items

• Hoe te gebruiken
• Nadruk op afgelopen maand
• 20 vragen gebaseerd op criterium PTSS





PCL-5
• Scoren

• Totaal score berekenen 
(Voorlopig) > 33 = vermoedelijke PTSS diagnose
Maar bij screening is het wenselijk lager afkappunt te gebruiken! 

• Altijd terugkoppelen aan client



Wat kan jij bijdragen vanuit je professionele rol? 
Wees traumasensitief! Bedenk wat past vanuit jouw rol

• Screen in gesprekken naar traumaklachten
• Ontschuldig / Erkenning geven: ‘dit is vast moeilijk voor je’
• Geef psycho-educatie
• Steunfiguren zoeken / samen de omgeving informeren
• Begeleiden van emotieregulatie
• Stressreductie
• Herstel van dagelijkse routine / vasthouden dagelijkse routine
• Perspectief voor de toekomst
• Positieve ervaringen
• Toewerken en motiveren naar trauma-behandeling



Belangrijk: zelfzorg!
• Trauma’s horen kan heftig zijn, trauma’s van een client kan invloed hebben op hulpverleners: 

• Eigen herinneringen
• Secundaire traumatisering
• Uitputting

• Wat te doen?
• Praat erover met anderen: zoek je collega’s op!
• Bespreek het met je leidinggevende
• Balans houden in casuïstiek
• Ontspannen in je vrije tijd



Doorverwijzen
• Trauma is als een 

wond die steeds 
weer open gaat
en niet vanzelf heelt



Verwerking in plaatjes
Normale verwerking Verwerking 

Bij vermijden / wegdrukken

Onverwerkt
Wordt steeds weer getriggerd, 

komt weer naar boven



Doorverwijzing en dan?
• Diagnostiek
• Behandeling uitgangspunten

• Doel van verwerking: afname emotionaliteit van de herinnering en correcte betekenis van 
de gebeurtenis

• Er moet sprake zijn van actuele veiligheid
• Eerst traumabehandeling voor opvoeders / ouders, dan voor kind
• Traumabehandeling snel starten, tenzij



Hoe verloopt een traumabehandeling

• 1. Psycho-educatie
• 2. Basislijnmeting / beginmeting
• 3. Eerste keus interventies vanuit de zorgstandaard GGZ en NICE guidelines:

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
• Imaginaire Exposure (IE)
• Imaginaire Rescripting (IR)
Overige behandelvormen (TF-CGT, Write, NET, Progressive counting, MASTR-protocol)
Combinaties van bovenstaande in intensievere vorm: ITB en KINGS

• 4. Evaluatie / nameting



Behandelingen kort uitgelegd
• EMDR
https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU

• Imaginaire Exposure
Oefening

• Imaginaire Rescripting
https://www.youtube.com/watch?v=E72h1wbLGh0

https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU
https://www.youtube.com/watch?v=E72h1wbLGh0


Behandelingen kort uitgelegd
• ITB: Combinaties van EMDR, IE, IR, vaak 3 of 4 dagen per week gedurende 3 weken

Lijfelijke steeds belangrijker: combinatie met bewegen!
• KINGS: Kind IN Gezond Systeem



Wat heeft traumabehandeling je opgeleverd?

https://vimeo.com/188105396

https://vimeo.com/188105396


Belangrijk!
• Vroeger werd gedacht: stabilisatie, dan behandeling

Tegenwoordig: direct behandeling
• Direct doorverwijzen (ook bij jonge leeftijd)



Vragen vanuit de chat 



Richtlijn trauma
• Wil je meer weten? Kijk naar de richtlijn: 
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Richtlijn-Trauma_Richtlijn-
V1_2021-28-september.pdf

• VNG informatie:
https://vng.nl/artikelen/traumascreening-en-aanpak

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Richtlijn-Trauma_Richtlijn-V1_2021-28-september.pdf
https://vng.nl/artikelen/traumascreening-en-aanpak


Link met verdiepende cursus
• 1 of 2 aandachtsfunctionarissen trauma binnen elke organisatie aanwezig!
• VT heeft 5 aanspreekpunten trauma



Traumasensitief werken
Sta er even bij stil wat jij vanuit jouw werk kan betekenen / vanaf nu anders doet…

• Wat kan jij bijdragen vanuit je professionele rol? 
• Heb ik een traumasensitieve bril op?
• Wat is er nog nodig om nog meer een traumasensitieve bril op te zetten?
• Hoe kan ik bij mijn team een traumasensitieve bril opzetten?



• Succes met traumasensitief werken!

• De informatie krijgen jullie via de mail
• Voor vragen kunnen jullie mailen naar droelofs@vtij.nl
• Bedankt voor de aandacht!

Afsluiting
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