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Inleiding 

E e n posttraumatische-stressstoornis ( P T S S ) kan ontstaan na het meemaken van 

een ingrijpende gebeurtenis waarbij iemands leven werd bedreigd, iemand ernstig 

gewond raakte, of waarbij seksueel geweld plaatsvond. De belangrijkste sympto

men van een P T S S z i jn: 

• herbelevingen van wat er gebeurd is, zoals tijdens flashbacks of i n nachtmer

ries; 

• vermijding van prikkels die geassocieerd z i jn met het trauma, zoals de plaats 

van het trauma en de herinneringen aan het trauma; 

• negatieve veranderingen i n cognities en stemming, zoals zelfverwij t, schaamte, 

schuld of woede; 

• verhoogde arousal, zoals verhoogde waakzaamheid, schrikachtigheid en woe

de-uitbarstingen. 

E r wordt een 'dissociatief subtype' onderscheiden als iemand naast de PTSS-symp-

tomen ook nog symptomen heeft van derealisatie en/of depersonalisatie. Voor de 

diagnostische criteria wordt verwezen naar de D S M-5 (zie APA, 2014). 

Voor het ontstaan van P T S S werden diverse verklaringsmodellen ontwikkeld. 

Gedragsmatige modellen (Foa & Kozak, 1986) benadrukken de conditionerings

principes die een rol spelen bij het ontstaan en i n stand houden van P T S S . Net als 

bij angststoornissen speelt vermijdingsgedrag daarbij een belangrijke rol . Patiën

ten met P T S S vermijden doorgaans om aan het trauma terug te denken. Bovendien 

vermijden ze mensen, plaatsen of voorwerpen die hen aan het trauma doen terug

denken. Veel patiënten vrezen dat ze de controle zul len verliezen over zichzelf als 

ze terugdenken aan het trauma, of dat ze door de herinneringen overspoeld zul len 



raken met angst, of dat ze opnieuw i n gevaar z i jn . Door vermijdingsgedrag kunnen 

deze verwachtingen niet gecorrigeerd worden en worden ze operant bekrachtigd. 

I n het cognitieve model (Ehlers & Clark, 2000) wordt ervan uitgegaan dat P T S S 

ontstaat wanneer er ten gevolge van het trauma sprake is van negatieve cognities 

over de wereld of zichzelf, bijvoorbeeld: 'Het was mi jn schuld' of 'Niemand is te ver

trouwen.' Daarnaast, zo veronderstelt het cognitieve model, is er bij P T S S sprake 

van een verstoord autobiografisch geheugen. Het trauma is niet goed geïntegreerd 

i n de context van het autobiografische geheugen. Ongewenste herinneringen wor

den daardoor (te) snel uitgelokt door zintuigli jke cues. 

De overeenkomst i n deze verklaringsmodellen is dat het voor de behandeling 

van P T S S van belang is om de herinnering aan de traumatische gebeurtenis op te 

halen uit het geheugen en deze vervolgens te bewerken, bijvoorbeeld door cogni

tieve interventies (cognitieve therapie) of door de vermijding te doorbreken door 

blootstelling (exposure). I n dit hoofdstuk staat de behandeling met (imaginaire) 

exposure centraal. 

De hierna beschreven behandeling, waarin imaginaire exposure en exposure 

in vivo de belangrijkste elementen z i jn , is gebaseerd op de behandeling die oor

spronkelijk beschreven werd door Dancu en Foa (1992) en internationaal wordt aan

geduid met de term prolonged exposure. Het werkingsmechanisme achter exposure 

wordt verklaard door de emotional-processing-theone van Foa en Kozak (1986). Foa en 

Kozak wezen i n deze theorie op het belang van het activeren van het geheugen bij 

de behandeling van angststoornissen. Volgens hen heeft de behandeling als doel om 

pathologische elementen van het geheugen te corrigeren die ten grondslag liggen 

aan de angstsensaties. Voor deze correctie moet eerst het angstnetwerk i n het ge

heugen geactiveerd worden. Daarnaast moet nieuwe corrigerende informatie (bij

voorbeeld: T k ben niet i n gevaar als ik denk aan die overval van toen') toegevoegd 

worden die incompatibel is met de bestaande pathologische informatie. Behande

l ing met exposure - imaginair of i n vivo - is hiervoor geschikt. Door herhaaldelijke 

en langdurige blootstelling aan de gebeurtenis wordt het angstgeheugen geacti

veerd en kunnen i n het kortetermijngeheugen nieuwe associaties worden gevormd 

tussen de geconditioneerde st imul i (bijvoorbeeld terugdenken aan het trauma, aan 

de plaats waar het gebeurd is) en responsen (er is geen gevaar). De gecorrigeerde 

informatie kan worden geïntegreerd, zodat een nieuwe (langetermijn)geheugen-

structuur kan ontstaan zonder pathologische elementen, waardoor symptomen 

als herbelevingen afnemen en verdwijnen. I n overeenstemming met deze emoti-

onal-processing-theorie werd in diverse studies aangetoond dat angstactivatie een 

belangrijke voorwaarde is voor het slagen van een exposurebehandeling (zie bij

voorbeeld Foa et a l . , 1995; Van Minnen & Hagenaars, 2002). 

Onderzoeksbevindingen 

De behandeling met exposure is bewezen effectief (voor relevante meta-analyses, 

zie: Powers et a l . , 2010; Watts et a l . , 2013) en wordt i n diverse richtlijnen aanbevolen 
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als de behandeling van eerste keus (Van Balkom et al . , 2012; Foa et al . , 2009; Inst i -

tute of Medicine, 2007; National Institute for Health and Care Excellence ( N I C E ) , 

2005). Exposure is effectief bevonden bij verschillende soorten trauma's, zoals bij 

slachtoffers van aardbevingen of andere natuurrampen, slachtoffers van geweld, 

verkeersslachtoffers, slachtoffers van terreuraanslagen, slachtoffers van (eenmalig) 

seksueel geweld, slachtoffers van seksueel misbruik i n de kinderti jd, bij veteranen 

en bij vluchtelingen en bij groepen met gemengde meervoudige trauma's. Ook 

bij adolescenten z i jn positieve effecten van exposurebehandeling gevonden ( G i l -

boa-Schechtman et al . , 2010). 

U i t predictieonderzoek bli jkt dat kenmerken van het trauma zelf, zoals verstre

ken tijd na het trauma en het soort trauma, geen relatie hebben met de behandel

resultaten (Van Minnen et a l . , 2002; Powers et a l . , 2010). Vooral met betrekking tot 

PTSS-patiënten die seksueel trauma i n h u n kinderti jd hebben ervaren is er i n de 

praktijk nog weieens discussie over de vraag of exposure i n dat geval wel een ge

schikte behandeling is. U i t divers onderzoek bli jkt echter dat patiënten met seksu

eel misbruik i n h u n kinderti jd i n dezelfde mate profiteren als andere patiënten (zie 

bijvoorbeeld studies van Resick et a l . , 2003; Stein et al . , 2012). Ook uit meta-analyses 

bli jkt dat i n geval van seksueel misbruik i n de kindertijd traumagerichte behande

lingen zoals exposure de voorkeur hebben boven niet-traumagerichte behandelin

gen, omdat ze effectiever z i jn , meer gunstige secundaire effecten hebben en lagere 

drop-outpercentages (zie bijvoorbeeld E h r i n g et a l . , 2014). D i t betekent dat het h u i 

dige behandelprotocol geschikt is voor alle patiënten met P T S S , ongeacht de aard 

van het trauma. 

Aansluitend is er vaak twijfel of i n geval van (ernstige) comorbiditeit, soms aan

geduid als 'complexe PTSS' , een exposurebehandeling wel geïndiceerd is. Comor

biditeit komt vaak voor bij P T S S , maar bl i jkt een weinig consistente voorspeller 

van het behandelresultaat (Van Minnen et a l . , 2002). I n een meta-analyse (Olatunji 

et a l . , 2010) bleken PTSS-patiënten met comorbiditeit ju is t meer van een cogni-

tief-gedragstherapeutische behandeling te profiteren. I n overeenstemming met die 

bevindingen wordt een exposurebehandeling ook bij P T S S-patiënten met ernstige 

psychiatrische comorbide stoornissen toegepast (zie voor een overzichtsstudie: Van 

Minnen et al . , 2012). Zo bleek exposure effectief bij PTSS-patiënten met andere 

angststoornissen, zoals paniekstoornis (Falsetti et a l . , 2001), ernstige depressieve 

stoornissen (Hagenaars et al . , 2010a), (trekken van) borderline-persoonlijkheids-

stoornis (Clarke et a l . , 2008; Harned et al . , 2012) en alcoholverslaving (Mills et al . , 

2012). Recent werd i n Nederland een groot onderzoek uitgevoerd naar de effectivi

teit en veiligheid van exposure en E M D R bij patiënten met een psychotische stoor

nis (Van den Berg et al . , 2015). E e n groot deel van de patiënten had meerdere trau

ma's i n de kinderti jd meegemaakt en had actieve symptomen van psychose op het 

moment van behandeling. Na slechts acht sessies werden zeer gunstige resultaten 

gevonden zonder dat emotieregulatievaardigheden of andere 'stabiliserende' inter

venties waren toegevoegd. Ook traden er gunstige secundaire effecten op, zoals ver

mindering van de psychotische symptomen (De Bont et a l . , 2016). Tevens bleek dat 

de behandeling veilig was, i n die z i n dat er geen toename van psychotische symp-



tomen of psychiatrische opnamen dan wel crisisgedrag voorkwam (Van den Berg 

et a l . , 2016). Ook bij de behandeling van patiënten met emotieregulatieproblemen 

(Jerud et a l . , 2014, 2016) of met dissociatieve symptomen, zoals patiënten met het 

dissociatieve subtype die vertonen, werden positieve resultaten gevonden met ex

posurebehandeling (zie bijvoorbeeld Hagenaars et al . , 2010a; Halvorsen et al . , 2014; 

Van Minnen, 2016; Resick et al . , 2012; Wolf et a l . , 2015). Ook zelfverwonding en su-

icidale ideaties hingen niet samen met een ongunstiger behandelresultaat (Krüger 

et a l . , 2014). E e n andere interessante studie is een gecontroleerde studie naar toe

passing van imaginaire exposure bij PTSS-patiënten met een hartaandoening, zo

als na een hartinfarct of na een openhartoperatie (Shemesh et al . , 2011). Imaginaire 

exposure bleek effectief en tevens veilig i n fysiologisch opzicht. 

Wel speelt geregeld de vraag of eerst de comorbide stoornissen moeten worden 

behandeld of eerst de P T S S . Interessant bij deze overweging is dat bij die comorbi

de stoornissen de P T S S juist de centrale bron van de stoornissen l i jkt te z i jn (zie ook 

Mueser et a l . , 2002). Dat betekent dat veel symptomen vanzelf minder worden of 

verdwijnen als gevolg van het afnemen van de PTSS-symptomen, terwijl dat omge

keerd dikwij ls niet zo is. U i t een uitgebreide review (Van Minnen et al . , 2015) bleek 

dat depressieve klachten, andere angstklachten, dissociatie, verstoorde cognities, 

suïcidaliteit, en sommige psychotische klachten (met name wanen) na de behande

l ing van P T S S significant afnamen, en dat de lichamelijke gezondheid en het soci

aal functioneren verbeterden. Ook z i jn er bevindingen dat na het afnemen van de 

PTSS-klachten patiënten minder vaak opnieuw slachtoffer worden van (seksueel) 

geweld (Van den Berg et a l . , 2016; Risser et al . , 2006). Ook emotieregulatieproble

men, zelfverwonding en suïcidaliteit nemen af na een exposurebehandeling (Jerud 

et a l . , 2016; Krüger et al . , 2014). 

Kortom, er z i jn geen redenen om patiënten met veel of ernstige comorbiditeit 

of complexe PTSS een effectieve behandeling zoals exposure te onthouden. Inte

gendeel, de effecten zi jn goed, er z i jn geen nadelige of onveilige bijwerkingen; eer

der veel belangrijke positieve bijwerkingen. 

Belangrijk om op te merken is ook dat bij patiënten met P T S S en comorbide 

stoornissen de hier beschreven behandeling niet aangepast hoeft te worden. Alle 

genoemde onderzoeken waarin de i n dit hoofdstuk beschreven behandeling werd 

toegepast, werden uitgevoerd met het standaardprotocol. E r z i jn ook geen goede 

wetenschappelijke bewijzen voor de aanname dat i n geval van PTSS met veel co

morbiditeit eerst een stabilisatie-interventie of vaardigheidstraining noodzakelijk 

is voordat een exposurebehandeling succesvol kan worden toegepast (zie bijvoor

beeld De Jongh et a l . , 2016). E e n exposurebehandeling is gericht op het leren ver

dragen van angst en i n het behandelprotocol z i jn ju is t diverse technieken opgeno

men om het angstniveau te verhogen dan wel te verlagen. De exposurebehandeling 

is daarmee op zichzelf al een emotieregulerende behandeling. E e n belangrijk na

deel aan verlengde trajecten met eerst stabiliserende interventies is vroegtijdige 

uitval . Hoe langer het behandel traject, hoe meer kans op uitval. 
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Wat betreft de indicatiestelling zou men kunnen veronderstellen dat factoren die 

het werkingsmechanisme van exposure i n de weg staan de behandeluitkomsten 

negatief beïnvloeden. E r z i jn inderdaad aanwijzingen dat factoren die een ade

quate angstactivatie i n de weg staan, zoals gevoelens van woede en schuld, de be

handelresultaten negatief kunnen beïnvloeden ( R i z v i et a l . , 2009; Speckens et a l . , 

2006). Maar andere onderzoeken vonden juis t geen voorspellende rol voor woede 

of schuld, als tenminste gecorrigeerd werd voor de ernst van de PTSS-symptomen 

voorafgaand aan de behandeling (Van Minnen et a l . , 2002). Foa en collega's (1995) 

vonden, i n overeenstemming met de theorie, dat woede het behandelresultaat a l 

leen ongunstig beïnvloedde als de gevoelens van woede daadwerkelijk de angstac

tivatie i n de weg stonden. Bovendien werd gevonden dat het gebruik van benzo-

diazepines (Van Minnen et al . , 2002) de exposurebehandeling i n negatieve z i n kan 

beïnvloeden, mogelijk omdat benzodiazepines een adequate angstactivatie tijdens 

een exposure i n de weg staan of zorgen voor een minder goede consolidatie van de 

leereffecten na de sessies. 

Exposuretherapie wordt afgeraden als de patiënt nog verwikkeld is i n een j u r i d i 

sche strijd waarbij de diagnose P T S S belangrijk is, zoals bij het verkrijgen van een 

schadevergoeding, status of uitkering. I n dat geval is het zinvol om de behandeling 

uit te stellen of om eerst simulatietests af te nemen (Jelicic et a l . , 2013). E r z i jn aan

wijzingen dat exposuretherapie ook succesvol kan worden toegepast bij daders die 

PTSS-klachten hebben ontwikkeld door het delict dat ze hebben gepleegd, zoals i n 

de forensische zorg geregeld zal voorkomen (Smith et a l . , 2013). 

Het toepassen van imaginaire exposure alleen l i jkt niet effectief genoeg. Hoewel er 

geen direct vergelijkende studies z i jn gedaan, l i jken behandelingen waarin alleen 

imaginaire exposure werd toegepast minder effectief dan behandelingen waaraan 

exposure i n vivo werd toegevoegd. Het toevoegen van exposure i n vivo l i jkt dus van 

belang en neemt ook i n het huidige behandelprotocol een prominente plaats i n . 

I n het huidige behandelprotocol z i jn geen expliciete cognitieve interventies 

toegevoegd. De toegevoegde waarde van cognitieve interventies is i n enkele stu

dies direct onderzocht, maar is onduidelijk. U i t meerdere studies bli jkt dat door 

het toevoegen van cognitieve interventies (of andere interventies) de effectiviteit 

van exposure niet toeneemt (zie voor een review Kehle-Forbes et a l . , 2013). Zelfs bij 

patiënten met ernstige cognitieve verstoringen had het toevoegen van cognitieve 

therapie aan exposure geen meerwaarde. Integendeel, exposuretherapie werd dan 

iets minder effectief (Moser et a l . , 2010). I n aansluiting hierop bleek dat cognitieve 

veranderingen ook zonder expliciete cognitieve therapie plaatsvinden als gevolg 

van exposuretherapie (Foa & Rauch, 2004; Hagenaars et a l . , 2010b; Zalta et a l . , 2014). 

Dat is i n overeenstemming met de emotional-processing-theorie, die veronderstelt 

dat door de exposure nieuwe cognitieve informatie wordt opgedaan. 

I n de huidige protocollaire behandeling worden ook geen technieken uit ima

ginaire rescripting toegepast. Imaginaire rescripting had i n vergelijking met ima

ginaire exposure een toegevoegde waarde i n termen van reductie van drop-out, 



verminderde hostiliteit, verminderde schuld en schaamte, en toegenomen controle 

over boosheid (Arntz et a l . , 2007). Replicatiestudies moeten echter aantonen hoe ro

buust deze effecten z i jn . I n dat verband is van belang dat recent werd gevonden dat 

imaginaire rescripting het effectiefst is als aversieve delen van het trauma worden 

geïncludeerd in de imaginatie (Dibbets & Arntz, 2015). 

I n tegenstelling tot traumagerelateerde factoren of comorbiditeit blijken factoren 

tijdens de behandeling wei van invloed te z i jn op het resultaat. Zo vond men dat 

sociale steun tijdens de behandeling (Thrasher et a l . , 2010) en compliance aan de 

behandeling (Tarrier et al . , 2000) het behandelresultaat voorspelden. Het is dus 

aanbevelenswaardig om het sociale systeem bij de behandeling te betrekken en 

daarmee de kans op uitval te verminderen. Ui t een meta-analyse bleek dat drop-

out niet vaker voorkomt bij exposurebehandelingen dan bij andere behandelingen 

(Imel et al . , 2013). Het is kennelijk niet het traumagerichte karakter dat tot uitval 

leidt. Wel k w a m i n die meta-analyse naar voren dat behandeling i n groepen een 

hoger risico voor uitval kent. Ook gezien het feit dat groepsbehandelingen minder 

effectief z i jn dan individuele behandelingen (Watts et al . , 2013) wordt een groeps

behandeling daarom afgeraden. Wel is recent een studie verschenen waarin een 

combinatiebehandeling effectief werd bevonden: de imaginaire exposure vond 

individueel plaats en de exposure i n vivo in een groepsvorm. Een andere manier 

om drop-out te voorkomen is om geen lange behandeltrajecten aan te bieden, om

dat langere behandelingen meer drop-out kennen (Imel et al . , 2013). I n dat kader 

z i jn recent enkele initiatieven ontstaan om de behandeling i n een intensief format 

aan te bieden, bijvoorbeeld door alle sessies in een of twee weken aan te bieden (zie 

bijvoorbeeld Hendriks et a l . , 2010, 2016). Ook i n de oorspronkelijke protocollaire 

behandeling van Foa en collega's (2007) werden de sessies tweemaal per week aan

geboden. Tevens werd recent gevonden dat de exposurebehandeling ook op af

stand, via tele-health effectief aangeboden kan worden (Yuen et a l . , 2015). Dat kan 

interessant z i jn als de patiënt ver weg woont, geen reismogelijkheden heeft, of om 

kosteneffectiviteitsredenen. 

Assessment 

De diagnose P T S S wordt bij voorkeur gesteld aan de hand van een gestructureerd 

kl inisch interview. De wereldwij de standaard voor het diagnosticeren van een P T S S 

is de Clinician Administered PTSD Scale ( C A P S ; Blake et a l . , 1995). Met dit interview 

wordt zowel de frequentie als de intensiteit van de symptomen volgens de D S M - 5 

beoordeeld. Ook z i jn twee items opgenomen over dissociatie. Als een patiënt k l i 

nisch relevante symptomen heeft van depersonalisatie of derealisatie, kan het dis

sociatieve subtype worden vastgesteld. De C A P S werd i n het Nederlands vertaald 

en kreeg als naam het Kl inisch Interview voor P T S S ( K I P D S M - 5 ; Boeschoten et al . , 

2014). Bij de start van de huidige protocollaire behandeling wordt ervan uitgegaan 

dat de K I P is afgenomen. De K I P heeft als doel de diagnose PTSS vast te stellen en 
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de ernst van de PTSS-symptomen te bepalen, en kan gebruikt worden als startpunt 

voor de planning van de behandeling. 

De ernst van de klachten kan ook worden vastgesteld met een zelfrapporta

ge-instrument. E r z i jn meerdere betrouwbare en gevalideerde instrumenten, zoals 

de PTSS-klachtenschaal (DSM-IV-versies: Engelhard et a l . , 2007; Foa et al . , 1993). 

De DSM-5-versie is nog niet officieel onderzocht. Net als bij de K I P worden hier

i n alle symptomen van een P T S S volgens de D S M nagegaan. De items worden ge

scoord op een vierpuntsschaal. 

Behandelprotocol 

I n deze protocollaire behandeling voor P T S S staan imaginaire exposure en expo

sure i n vivo centraal. De patiënt wordt i n de behandeling herhaaldelijk en langdu

rig geconfronteerd met de angstoproepende herinneringen aan het trauma, door 

opnieuw de traumatische gebeurtenis i n gedachten te beleven. Daarnaast wordt 

de patiënt blootgesteld aan allerlei triggers van het trauma die angst oproepen. 

De protocollaire behandeling bestaat uit tien sessies van negentig minuten. I n de 

eerste sessie wordt de patiënt uitgebreid geïnformeerd over de behandeling, wordt 

zorgvuldig gewerkt aan een goede motivatie, en wordt een sessieplanning gemaakt. 

I n de overige negen sessies wordt zestig minuten van de sessie besteed aan de ima

ginaire exposure en/of exposure i n vivo. Naarmate de behandeling vordert wordt 

steeds meer stilgestaan bij de moeilijkste en angstigste momenten van de gebeur

tenis. Ook thuis wordt de patiënt herhaaldelijk blootgesteld aan de traumatische 

gebeurtenis, door de geluidsopname te beluisteren die van de sessie is gemaakt en 

door het uitvoeren van exposure-in-vivo-opdrachten. 

De behandeling begint met een beschrijving van de eerste sessie, waarbij ervan 

wordt uitgegaan dat i n een of meerdere intakegesprekken de diagnose P T S S is 

vastgesteld en dat de behandeling met (imaginaire) exposure is geïndiceerd. Voor 

de uitvoering van de behandeling z i jn een aantal formulieren en vragenlijsten no

dig. Deze z i jn opgenomen als bijlagen bij dit hoofdstuk en worden hierna kort toe

gelicht. De PTSS-klachtenschaal (zie bijlage 6.1) wordt voor elke sessie afgenomen 

en gescoord, en besproken. Bijlage 6.2 beschrijft de rationale van de behandeling 

en wordt na de eerste sessie aan de patiënt meegegeven, zodat de gegeven informa

tie thuis nagelezen k a n worden. Het sessieplanningsformulier (bijlage 6.3) wordt 

gebruikt om de sessies te plannen en de volgorde van de traumatische situaties te 

bepalen. De Subjective-Units-of-Distress-schz3\ (SUD-schaal) is een schaal waarop pa

tiënten kunnen aangeven hoeveel angst ze op dat moment ervaren, waarbij 'o' staat 

voor een ontspannen gevoel en '100' voor extreme angst. Voorafgaand aan de ex

posure en elke vij f a tien minuten tijdens de exposure wordt de angst van de patiënt 

geregistreerd op deze SUD-schaal (zie bijlage 6.4). Op het dagboekformulier voor 

het beluisteren van geluidsopnamen (zie bijlage 6.5) kan de patiënt thuis de angst 

voor, tijdens en na het beluisteren van de geluidsopname aangeven. De angstscores 

geven een aanwijzing voor angstactivatie en eventueel voor het verminderen van 



de angst buiten de sessies. Ook kan de patiënt opmerkingen en dergelijke op het 

formulier noteren. Aan het begin van elke sessie worden de scores op dit formulier 

besproken. Op het formulier 'Angstige verwachtingen' (bijlage 6.6) kan de patiënt 

voorafgaand aan de imaginaire exposure aangeven wat de gevreesde verwachting is 

als de exposure wordt uitgevoerd. Na de sessie kan de patiënt aangeven i n hoeverre 

deze angstige verwachtingen z i jn uitgekomen. Ook na de sessie wordt dit formu

lier weer ingevuld, waardoor het leereffect kan worden beoordeeld. Bijlage 6.7 is 

een exposure-in-vivolijst, waarop patiënten kunnen noteren welke triggers ze in 

het dagelijkse leven vermijden. Op het registratieformulier voor de exposure i n 

vivo (zie bijlage 6.8) kan aangegeven worden waarmee geoefend wordt, wat de ver

wachting vooraf is en hoe deze verwachting achteraf beoordeeld wordt, en de angst 

voor, tijdens en na de oefening. 

S E S S I E 1 

V o o r b e r e i d i n g 

I n deze sessie is het belangrijkste doel informatie geven over de behandeling en 

het motiveren voor deze behandeling. Ook wordt er een planning van de behande

l ing gemaakt, en wordt bepaald welke traumatische situaties aan bod komen en i n 

welke volgorde. E r wordt i n deze sessie nog geen exposure gedaan. Leg alle beno

digde formulieren klaar (de PTSS-klachtenschaal uit bijlage 6.1 en de uitleg over 

de behandeling uit bijlage 6.2) en lees als voorbereiding het intakeverslag. Voor de 

planning van de behandeling is het handig om de antwoorden uit het Klinisch I n 

terview voor P T S S ( K I P ) erbij te pakken en het sessieplanningsformulier (bijlage 

6.3) klaar te leggen. Voor het huiswerk is het van belang om de exposure-in-vivolijst 

(bijlage 6.7) mee te geven. 

P T S S - k l a c h t e n s c h a a l i n v u l l e n 

Laat de patiënt de PTSS-klachtenschaal invullen. Aan de hand hiervan kan kort 

en gestructureerd worden besproken welke klachten de patiënt heeft en i n welke 

mate. 

fl De totaalscore van de schaal kan worden weergegeven in een grafiek. De dalende lijn 
die (meesta l ) na een aantal sessies zichtbaar wordt, werkt motiverend voor de patiënt. 

I n f o r m a t i e e n m o t i v a t i e 

Deel om te beginnen de gestelde diagnose ( P T S S ) mee en leg uit welke symptomen 

bij deze stoornis horen. Geef de hoofdcategorieën van symptomen aan (herbele

vingen, vermijding, verdoving, negatieve veranderingen i n cognities en emoties, 

en verhoogde arousal) en noem van elke categorie voorbeelden die aansluiten bij 

deze patiënt. De antwoorden op de PTSS-klachtenschaal en de K I P geven hiervoor 

aanwijzingen. Leg vervolgens de behandeling, de procedure en de structuur van 
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de behandeling duidelijk uit (zie bijlage 6.2). Leg ook uit dat exposure i n vivo een 

belangrijke component is van deze behandeling, en dat het belangrijk is hiervoor 

zo veel mogelijk materiaal te verzamelen dat angstige herinneringen aan de trau

matische gebeurtenissen oproept. 

m Laat de patiënt in eigen woorden herhalen wat de achterl iggende gedachte is van de 
behandeling en de gang van zaken. Zo kan gecontroleerd worden of de patiënt inder
daad alles heeft begrepen en kan de informatie desgewenst bijgestuurd of aangevuld 
worden. 

P l a n n i n g v a n de b e h a n d e l i n g 

Bespreek samen met de patiënt (met behulp van de informatie uit de K I P ) van welke 

traumatische situaties hij herbelevingen heeft. Overleg met de patiënt welke situ

aties gedurende de behandeling aan bod zul len komen en i n welke volgorde. Als 

de patiënt niet meteen kan kiezen, kan dit ook als extra huiswerkopdracht worden 

meegegeven. Leg de planning vast op het sessieplanningsformulier. 

O n d e r w e r p k e u z e bij m e e r v o u d i g e t r a u m a ' s 

Bij een meervoudig trauma is het belangrijk om met de patiënt een hiërarchie sa

men te stellen van de diverse traumatische gebeurtenissen. I n principe is het het 

best om te beginnen met de situatie waarvan de patiënt het meest last heeft i n de 

vorm van herbelevingen. De kans is dan groot dat verwerking van die situatie ge

neraliseert naar de andere situaties. Ook worden anticipatieangst en daarmee sa

menhangende angstige verwachtingen ('Help, het ergste moet nog komen'), en mo

gelijke vroege drop-out voorkomen. Als de patiënt echter heel angstig is en denkt 

dit niet aan te kunnen, kan begonnen worden met een minder angstoproepende 

situatie. Laat de patiënt uiteindelijk zelf beslissen met welke situatie hij w i l begin

nen, maar adviseer om met de trauma's hoog i n de hiërarchie, bij voorkeur de meest 

angstoproepende, te beginnen. Sommige patiënten beginnen het liefst met een s i

tuatie die laag i n de hiërarchie staat, anderen prefereren om meteen de moeilijkste 

situatie aan te gaan, en weer anderen zul len ergens i n het midden starten. Probeer 

i n elk geval zo snel mogelijk de meest angstoproepende traumatische situaties te 

behandelen. 

Voorbeeld 

'U bent jarenlang door uw man, nu ex-partner, lichamelijk mishandeld en sek
sueel misbruikt. Daarnaast bent u vroeger ook ernstig bedreigd en mishandeld 
door uw oom. In al die jaren zijn er waarschijnli jk heel veel dingen gebeurd. 
Sommige situaties zullen veel op elkaar lijken, maar andere situaties springen 
er voor u uit, en zult u zich nog heel scherp herinneren. Meestal zijn dat de 



situaties waaraan u nu nog herbelevingen hebt. Ik wil u nu vragen om met een 
paar steekwoorden al deze "uitschieters" te omschri jven. 

Oké, en nu we die situaties te pakken hebben, wil ik u vragen ze te ordenen 
aan de hand van uw herbelevingen. De situaties waar u het meest last van hebt 
in de vorm van herbelevingen komen bovenaan, die situaties waarvan u het 
minst last hebt onderaan, en zo gaan we verder.' 

De patiënt stelde de volgende hiërarchie samen: 
100 Oom: Bedreiging met keukenmes. 
9 0 Partner: Verkrachting op bed. 
8 0 Partner: Verkrachting in badkamer. 

70 Partner: Eten over me heen gegooid waar familie bij was. 
6 0 Partner: Van de trap af gegooid. 
50 Oom: Kopje-onder duwen in wastafel . 

4 0 Oom: Hand onder de hete kraan. 

30 Oom: Scheldparti j op bruiloft. 
20 Partner: Opgesloten in de kelderkast. 

Aan de hand van deze lijst werden negen sessies gepland en de volgorde 
werd vastgelegd. De therapeut adviseerde om met de moeilijkste situatie te 
beginnen, de bedreiging met het keukenmes. In de eerste exposuresessie 
kwam deze aan bod. Voor de tweede sessie werd de 'verkrachting op bed' 
( 9 0 ) gepland, en voor de derde sessie de situatie 'verkrachting in badkamer' 
( 8 0 ) . Voor de vierde sessie stond de situatie 'eten over me heen gegooid waar 
familie bij was ' gepland, maar eenmaal bij de vierde sessie gekomen, bleek de 
patiënt daar geen last meer van te hebben. Daarom werd in de vierde sessie 
de situatie 'kopje-onder duwen in wastafel ' gekozen. Vervolgens bleek dat alle 
situaties onder de score 8 0 van deze lijst geen angst of herbelevingen meer 
opriepen, en dus geen aandacht meer behoefden in de imaginaire exposure. 
De situatie 'bedreiging met keukenmes' bleek echter nog wel herbelevingen 
te veroorzaken, en werd daarom in de vijfde en zesde sessie herhaald. Bij ex
posure in vivo werd nog extra aandacht besteed aan de situatie 'kopje-onder 
duwen in wastafel ' omdat de patiënt vermeed voorover onder de douchekraan 
haar haar uit te spoelen omdat dat haar deed denken aan die situatie en ze 
daar angstig van werd. 

O 
• Ga in deze fase van planning inhoudelijk niet op de trauma's in, een korte 'titel' is 
genoeg. 
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• Als er onduideli jkheden zijn bij het opstellen van de lijst, kunt u het best vragen naar 
de afgelopen week. Welke herbelevingen had de patiënt? Vraag door naar de details van 
de herbeleving. Over welke traumatische situatie ging die herbeleving? 

m Vooral bij patiënten die langdurig en meervoudig getraumatiseerd zijn kan het zijn 
dat deze ook graag willen praten over zaken die geen herbelevingen veroorzaken, maar 
wel heel naar zijn, en verdriet of boosheid oproepen. Een valkuil bij het opstellen van een 
hiërarchie is dat ook deze situaties erin worden opgenomen. Vaak helpt het om met de 
patiënt een onderscheid te maken tussen 'nare herinneringen van een rotleven' en 'her
belevingen van trauma's'; zie tabel 6.1 voor de verschil len. Leidend voor het opstellen van 
de hiërarchie zijn het aantal herbelevingen die de patiënt aan de situaties heeft, niet de 
huidige spanning of angst, al hangen deze zaken wel vaak samen. Tijdens de exposure 
wordt de aandacht gericht op trauma's die angst oproepen, en niet op situaties die andere 
emoties, zoals boosheid en verdriet oproepen. Herbelevingen zijn per definitie angstge-
stuurd, en zijn dus een betere indicatie voor het uitzoeken van de juiste ' targets' dan de 
ervaren spanning, die ook uit andere emoties kan voortkomen. 

Tabel 6.1 Het verschil tussen herbelevingen en nare herinneringen 

Herbelevingen (trauma) Nare herinneringen (rotleven) 

Sensorisch ('Ik zie het beeld op mijn netvlies') Cognitief ('Ik denk steeds, waarom moest dat zo 
gaan?') 

Specifiek ('Die ene vrijdag') Algemeen ('Het was altijd zo d a t ' E l k e keer als 
we ...') 

Steeds dezelfde beelden Wisselende voorbeelden 

Genereert overwegend angst Genereert overwegend verdriet en woede 

Patiënt wil hier meestal liever niet over praten Patiënt wil hier meestal graag over praten 

H u i s w e r k 

1. Vraag de patiënt de volgende keer een device mee te nemen waarop de geluids

opnamen van de imaginaire-exposuresessies opgeslagen kunnen worden en 

waarmee thuis de geluidsopnamen beluisterd kunnen worden. Meestal lukt dit 

goed met een mobiele telefoon of mp3-speler. Laat de patiënt nadenken over 

een plaats en tijd waar hij de opname ongestoord en privé kan beluisteren. 

2. Laat de patiënt thuis de informatie over de behandeling doorlezen (zie bijlage 

6.2). 



3. Laat de patiënt eventueel verder nadenken over i n te brengen situaties en de 

volgorde. 

4. Laat de patiënt als voorbereiding op de exposure in vivo allerlei (sensorische) 

dingen verzamelen die met het trauma te maken hebben, zoals foto's, een be

paalde geur, muziek, of andere reminders of triggers. Deze kunnen worden 

gebruikt tijdens de komende sessies als aanvulling op de imaginaire exposure. 

Vraag de patiënt deze mee te nemen naar de volgende sessies. 

5. Laat de patiënt een lijst maken met situaties, plaatsen of mensen die hij vermijdt 

(vermijdingsgedrag), of die hem het gevoel geven veiliger te z i jn of het idee ge

ven dat hij daarmee beter controle houdt en zo gevaar voorkomt (veiligheidsge

drag). Geef de patiënt hiervoor de exposure-in-vivolijst mee (bijlage 6.7). 

S E S S I E Z 

V o o r b e r e i d i n g 

I n deze sessie wordt voor de eerste keer imaginaire exposure toegepast. Deze sessie 

staat i n het teken van de kennismaking met de techniek van imaginaire exposure 

en het zoeken naar de optimale angstactivatie voor de patiënt. 

Voor het geval de patiënt geen eigen device meebrengt voor een audio-opname: 

zet de opnameapparatuur klaar en controleer de kwaliteit via een proefopname. 

Leg tevens de benodigde formulieren klaar: PTSS-klachtenschaal (zie bijlage 6.1), 

de gemaakte sessieplanning (zie bijlage 6.3.), SUD-schaal (zie bijlage 6.4), het dag

boekformulier voor het beluisteren van geluidsopnamen (zie bijlage 6.5), en het 

formulier 'Angstige verwachtingen' (zie bijlage 6.6). 

P T S S - k l a c h t e n s c h a a l i n v u l l e n 

Laat de patiënt de PTSS-klachtenschaal invullen. Aan de hand van de klachten-

schaal kan kort en gestructureerd worden besproken hoe het de afgelopen week 

met de patiënt is gegaan. 

H u i s w e r k b e s p r e k i n g 

Heeft de patiënt een eigen device meegenomen voor de audio-opname? Heeft de 

patiënt de informatie over de behandeling uit bijlage 6.2 gelezen? Laat de patiënt in 

eigen woorden herhalen wat de achterliggende gedachte is van de behandeling en 

de gang van zaken. Beantwoord eventuele vragen van de patiënt over de behande

l ing . Is het gelukt exposure-in-vivomateriaal te verzamelen voor tijdens de sessie? 

Is het gelukt een lijst met vermijdings- en veiligheidsgedrag op te stellen? Heeft de 

patiënt verder nagedacht over de te behandelen traumatische situaties en de volg

orde ervan? 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : h e t k i e z e n v a n 

de s i tuat ie 

Leg nogmaals duidelijk uit wat er i n deze sessie gaat gebeuren. Bepaal van tevoren, 

i n overleg met de patiënt, over welke situatie de patiënt vandaag gaat vertellen aan 
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de hand van de eerder opgestelde sessieplanning. H o u d zo veel mogelijk vast aan de 

gemaakte planning i n de vorige sessie. 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : de r a t i o n a l e 

Leg nogmaals duidelijk uit wat er i n deze sessie gaat gebeuren. Vraag actief naar 

de rationale, zodat zeker is dat de patiënt deze begrijpt. Vragen z i j n bijvoorbeeld: 

• K u n t u mij vertellen waarom we deze exposure gaan doen? 

• Waarom moeten we alle details zo vaak herhalen? 

• Waarom stel i k u steeds van die pijnlijke vragen? 

• Waarom moet u bang worden? 

• Wat zou er gebeuren als u een pijnli jk of schaamtevol detail niet vertelt? 

• Hoe kan ik u helpen om niet te vermij den? 

• Wat k u n t u zelf doen om niet te vermijden? 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : u i t v r a g e n v a n de 

angstige v e r w a c h t i n g e n 

Vraag dan aan de patiënt: 'Waarschijnlijk maakt deze oefening u bang. Dat is precies de 

bedoeling. Maar waar bent u zo bang voor, wat verwacht u dat er gaat gebeuren?' Vul deze 

angstige verwachtingen i n op het formulier 'Angstige verwachtingen' (bijlage 6.6). 

Meestal gaat het om verwachtingen als: 'Dan verlies i k de controle', 'Dan word ik 

gek' o f ' D a n overspoelt het me.' Probeer dit te vertalen i n concrete gedragstermen: 

wat doet de patiënt dan precies als hij gek wordt? Bijvoorbeeld: ' I k ga dan heel hard 

gillen of ren weg.' Het doel van de exposure is om die verwachting bij te stellen, dus 

het is van belang ook achteraf sti l te staan bij die verwachting: Is de verwachting 

uitgekomen? Heeft de patiënt dat gedrag inderdaad vertoond tijdens de exposure? 

Daarom is het belangrijk dat het om concreet gedrag gaat. 

I m a g i n a i r e e x p o s u r e 

Geef de instructie om te beginnen. Bijvoorbeeld: 'Ik ga u zo vragen uw herinneringen 

aan de traumatische gebeurtenis op te halen. Ik wil u vragen deze angstige herinneringen zo 

levendig mogelijk voor te stellen. We noemen dit herbeleven. Ik wil niet datu een verhaal vertelt 

in de verleden tijd, maar ik wil dat u het trauma zo gedetailleerd mogelijk beschrijft in de te

genwoordige tijd, alsof het hier-en-nu gebeurt. Ik wil ook dat u het verhaal vanuit uzelf vertelt, 

dus in de ik-vorm. Ik zal u helpen om dit te doen. Om de herinnering zo levendig mogelijk op te 

halen, ga ik u vragen uw ogen te sluiten. We maken hiervan een geluidsopname die u thuis kunt 

beluisteren. Tijdens de herbelevingvan uw trauma zal ik u af en toe vragen hoe hoog uw angst is 

op een schaal van otot 100. Antwoord dan snel, zonder datu de herinnering loslaat. De exposure 

duurt een uur en er zijn geen pauzes. Als u klaar bent met uw verhaal, zal ik u vragen het op

nieuw te vertellen. Ik zal u tussendoor ook vragen stellen die u helpen om uw herinneringen zo 

gedetailleerd mogelijk op te halen. Alsu zich angstig gaat voelen is dat een goed teken, maar u 

wilt dan het liefst vermijden. Ik zal u helpen juist bij die angst te blijven. Na de exposure hebben 

we tijd om over uw ervaringen te praten.' 

Zet dan de opnameapparatuur aan en begin met de vraag: 'Hoe hoog is uw angst 

nu?' Noteer het antwoord op de SUD-schaal . Laat de patiënt vervolgens de ogen 



sluiten en i n de ik-vorm en i n de tegenwoordige tijd gedurende een uur praten over 

de traumatische ervaring (de afgesproken situatie). Vraag tijdens de exposure on

geveer elke vij f a tien minuten naar het angstniveau van de patiënt en noteer het 

antwoord op de SUD-schaal . 

J Het praten in de ik-vorm en in de tegenwoordige tijd is slechts een hulpmiddel om 
angst te activeren en is geen doel op zich. Als de patiënt bijvoorbeeld in de verleden tijd 
praat, maar zijn angst wel goed geact iveerd is, is het onnodig de patiënt te corrigeren. 
Als de angst onvoldoende is geact iveerd kan het helpen om iemand in de tegenwoor
dige tijd te laten praten. Corrigeer dan niet taalkundig, want dan gaat de patiënt te veel 
nadenken. Corrigeer op een subtielere manier door vaak het woordje 'nu' te gebruiken 
en zelf in de tegenwoordige tijd te praten. 

Dialoog 

Patiënt: Ik kwam de kamer van die arts in ... 
Therapeut: Wat ziet u nu? 

Patiënt: En toen rook ik de geur van brand ... 
Therapeut: Ruik nu eens goed, wat ruikt u nu? 

fl Sommige patiënten durven hun ogen niet te sluiten. Blijf ti jdens elke sessie het 
belang hiervan benadrukken. Maak duidelijk dat dit een vorm van vermijding kan zijn en 
moedig aan het toch te proberen. Blijf echter vriendelijk en maak er geen strijdpunt van. 
Indien een patiënt de ogen wil openhouden kan als alternatief gevraagd worden de ogen 
op één punt te richten, afgewend van de therapeut. 

• Laat de patiënt bij het vertellen van de traumatische gebeurtenis beginnen bij wat de 
patiënt zelf ervaart als het begin van het trauma en eindigen waar de patiënt denkt dat 
het belangrijkste deel van het trauma is afgelopen. Vaak merkt u zelf ook dat de angstig
ste delen voorbij zijn als de patiënt bijvoorbeeld rustiger wordt, in de verleden tijd gaat 
praten en meer cognitief reflecteert. Breek de patiënt dan af en stuur terug naar de ang
stige kernmomenten van het verhaal. 

Vragen stellen tijdens de imaginaire exposure 

Stel alleen open vragen, zelfs als u het antwoord al weer. Vraag vooral naar senso

rische elementen van de herinnering, omdat die waarschijnlijk de herbelevingen 

veroorzaken. Hierna staan goede vragen en minder goede vragen weergegeven. 
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Goede vragen: 

• Wat gebeurt er? 

• Wat ziet u? 

• Wat hoort u? 

• Wat ruikt u? 

• Wat proeft u? 

• Wat voelt u? (sensorisch) 

Minder goede vragen: 

• Wat denkt u? 

• Wat gaat er door u heen? 

• Wat doet dat met u? 

• Wat voelt u? (emoties) 

Reacties en aanmoedigingen tijdens de imaginaire exposure 

Reacties en aanmoedigingen z i jn helpend voor de patiënt. Hier volgen behulpzame 

voorbeelden. 

• Hoe hoog is n u u w spanning? Prima. 

• Heel goed. Ga door en vertel me zo veel mogelijk details, vooral details die u wi l t 

vermijden.. . Wat gebeurt er? 

• U doet het heel goed, ga maar door... 

• Pr ima, wat gebeurt er nu? 

J Samenvatten of reflecteren zou goed passen in een gebruikelijk gesprek. Imaginaire 
exposure is echter geen gesprek, maar een techniek. Het doel is dan de angst te act i 
veren en de patiënt te laten ervaren dat er niets ergs gebeurt. Het doel is niet om em-
pathisch te zijn. Parafraseer dus niet, en geef geen valideringen over de ernst van het 
trauma, zoals: 'Jee, wat erg zeg ...' 

Doorvragen naar kernmomenten 

Tijdens de eerste exposuresessie(s) is het te verwachten dat de patiënt moeilijke 

stukken overslaat of kort aanstipt, waardoor het hele verhaal relatief snel verteld 

is. Andere patiënten vertellen ju is t weer te uitgebreid over de traumatische situ

atie. Het gehele verhaal is op zich niet zo belangrijk, het gaat erom de angstigste 

momenten op te sporen. Laat de patiënt gedurende het exposure-uur het hele ver

haal eerst i n grote l i jnen vertellen, en laat hem daarna de moeilijkste delen van het 

verhaal steeds herhalen. D i t z i jn de zogenoemde kernmomenten of'hotspots'. Her

haling is belangrijk voor het leereffect, dus het is niet aan te bevelen dat het verhaal 

slechts één keer verteld wordt. Als de patiënt te lang van stof is, onderbreek hem 

dan, en stuur de patiënt actief naar de kernmomenten toe. Neem als leidraad dat 

het hele verhaal bij elkaar niet langer dan 15 minuten mag duren, dan is er nog tijd 



genoeg (45 minuten) om de kernmomenten te herhalen. De volgende instructies 

z i jn hierbij behulpzaam: 

• Ga terug naar het moment dat het angstigst voor u is, en vertel me wat er ge

beurt. 

• Ga n u terug naar het allermoeilijkste moment. 

• G a n u door naar het volgende moeilijke moment. 

• G a terug naar het stuk van uw herinneringen waarover u nog niet volledig hebt 

verteld, misschien omdat u het wi l t vermijden, of omdat u zich schaamt of 

schuldig voelt, en vertel me alle details van wat er gebeurt. 

Het optimaal activeren van het angstnetwerk 

Voor de werkzaamheid van imaginaire exposure is het belangrijk om het angstnet

werk te activeren, zodanig dat nieuwe cognitieve informatie die incompatibel is 

met de pathologische informatie toegevoegd kan worden. De belangrijkste nieuwe 

cognitieve informatie is dat de angstige verwachtingen van de patiënt niet uitko

men: 'Door de herinnering op te halen ben ik niet opnieuw i n gevaar', T k verlies 

niet de controle', ' I k word niet gek', 'Het is veilig.' D i t z i jn de leerervaringen waar 

het om draait. Het is de taak van de therapeut tijdens het uitvoeren van imaginaire 

exposure het angstnetwerk van de patiënt optimaal te activeren, zodat veranderin

gen i n dat netwerk kunnen plaatsvinden. Optimaal w i l zeggen dat de angst i n zeke

re mate geactiveerd moet worden, anders wordt het angstnetwerk niet voldoende 

actief en k a n er geen verandering of verwerking plaatsvinden. Tegelijkertijd echter 

moet de angst niet zó hoog oplopen dat er geen nieuwe cognitieve informatie kan 

worden toegevoegd en er weinig of niets geleerd kan worden. Het angstnetwerk 

activeren gebeurt door de patiënt de traumatische herinneringen te laten ophalen. 

Om de angst te activeren kunnen diverse technieken worden gebruikt die hiervoor 

besproken werden, zoals het praten i n de ik-vorm, praten i n de tegenwoordige tijd, 

herinneringen ophalen met gesloten ogen en doorvragen naar (sensorische) details. 

Door deze technieken wordt de angst optimaal geactiveerd. Omdat vermijding veel 

voorkomt, zul len deze technieken bij de meeste patiënten toegepast moeten wor

den. Als de angst echter zo hoog oploopt dat er geen cognitieve verwerking meer 

k a n plaatsvinden (bijvoorbeeld bij een paniekaanval), kunnen deze technieken in 

omgekeerde vorm toegepast worden. De patiënt wordt dan gevraagd de herinne

ringen te vertellen met de ogen open, i n de derde persoon en/of i n de verleden tijd, 

en de therapeut zal minder doorvragen naar details. 

Deze theoretische l i j n volgend, z i jn er twee dingen die niet goed kunnen verlo

pen tijdens de exposure: 

L de angstactivatie is onvoldoende: de angst blij ft dan te laag en het angstnetwerk 

wordt niet geactiveerd; of 

2. het angstniveau is te hoog: er kan geen nieuwe cognitieve informatie worden 

toegevoegd. 

I n tabel 6.2 z i jn alle technieken op een rij gezet die ingezet kunnen worden om het 

angstniveau te beïnvloeden. 
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Tabel 6.2 Technieken om het angstniveau te beïnvloeden 

| Angstniveau verhogen Angstniveau verlagen 

Indicatie Vermijding Paniek 

Verdoving Dissociatie 

Lage angstscore op SUD Hoge angstscore op SUD 

Andere emoties, zoals woede, op 
voorgrond 

Herbelevingen 

Techniek Ik-vorm Derde persoon 

Tegenwoordige tijd Verleden tijd 

Ogen dicht Ogen open 

Doorvragen naar details Niet doorvragen naar details, globaal 
laten vertellen 

Sensorische kenmerken benadrukken Sensorische kenmerken laten vervagen 

Stilzetten of in slow motion afspelen 
van beelden 

Snel doorspoelen van beelden 

Doorvragen naar kernmomenten Kernmomenten overslaan 

Situatie hoger in de hiërarchie kiezen Situatie lager in de hiërarchie kiezen 

Exposure-in-vivo-elementen toevoe
gen aan de imaginaire exposure 

Geen exposure-in-vivo-elementen 
toevoegen aan de imaginaire ex
posure 

De herinneringsbeelden denkbeeldig 
dichtbij laten komen, of inzoomen 

De herinneringsbeelden op afstand 
houden, door ze bijvoorbeeld denk
beeldig te projecteren op de muur of 
door uit te zoomen 

Door de juiste mate van angstactivatie kan het uiteindelijke doel bereikt worden: 

het leereffect. E e n sessie is goed verlopen als de patiënt naderhand kan zeggen dat 

z i jn angstige verwachtingen niet z i jn uitgekomen. 

fl Er zijn geen harde gegevens over de ideale hoogte van de SUD-scores. Wat een te 

lage of een te hoge angstactivat ie is, hangt sterk van de persoon af. Overleg met de 

patiënt welke SUD-scores voor hem ( te) laag of ( te) hoog zijn en neem die waarden als 

uitgangspunt. Ook als na de sessie blijkt dat er een gering leereffect is opgetreden, kan 

dat mogelijk wijzen op een te hoog of te laag angstniveau. 



Hierna volgt een situatie tijdens een exposuresessie waarin de therapeut de optima

le hoogte van de SUD-scores w i l bepalen. E r worden twee voorbeelden gegeven van 

hoe een patiënt kan reageren, en vervolgens welke interventies erop volgen. 

Een patiënt was heel onrustig ti jdens de exposure, en de therapeut kon niet 
goed inschatten of dit betekende dat de angst te hoog opliep. De exposure 
werd heel even onderbroken en dit werd besproken. 

Reactie 7 

Therapeut: Hoe hoog is uw angst nu? 

Patiënt: Uhm, ongeveer 90. 

Therapeut: Heel goed. Doet u uw ogen heel even open. Ik zie dat u angstig 

bent, dat is in principe goed, uw angst wordt goed geactiveerd, 
en dat is precies wat nodig is, zoals ik u heb uitgelegd. Maar de 
angst moet niet zó hoog worden dat u er niets meer van kunt 
leren. Ik wil dat even met u overleggen. Kunt u zelf met een cijfer 
aangeven wanneer uw angst te hoog zou worden? 

het te hoog? Bij 95 denk ik. 
Therapeut: Prima, dan gaan we gewoon door, sluit uw ogen maar weer. 

De therapeut hield vervolgens een vinger aan de pols door iets vaker naar de 
SUD te vragen dan gebruikelijk, en ging gewoon door zolang de SUD onder de 
95 bleef, zoals aangegeven door de patiënt zelf. 

Reactie 2 

Therapeut: Hoe hoog is uw angst nu? 

Patiënt: Uhm, ongeveer 90. 

Therapeut: Heel goed. Doet u uw ogen heel even open. Ik zie dat u angstig 

bent, dat is in principe goed, uw angst wordt goed geactiveerd, 
en dat is precies wat nodig is, zoals ik u heb uitgelegd. Maar de 
angst moet niet zó hoog worden dat u er niets meer van kunt 
leren. Ik wil dat even met u overleggen. Kunt u zelf met een cijfer 
aangeven wanneer uw angst te hoog zou worden? 

Therapeut: Oké, dan gaan we er samen voor zorgen dat we onder de 80 blij

ven. Geeft u mij een teken als de angst boven de 80 komt, en ik 
zal er ook regelmatig naar vragen. Sluit uw ogen maar weer. Hoe 
hoog is nu uw angst? 

Patiënt: Nou, ik denk dat het nog wel gaat hoor. Maar ja, wanneer wordt 

Patiënt: Ik denk bij 80 al. 

Patiënt: Nu, ongeveer 70. 
Prima, ga maar door, wat gebeurt er? 

Ik zie die man op me afkomen, en hij kijkt zo dreigend, oef... 

Therapeut: 

Patiënt: 
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Therapeut: Kijk maar eens goed naar hem, wat ziet u? 

Patiënt: (hakkel t ) . . . 
Therapeut: Hoe hoog is uw angst nu? 

Patiënt: 80. 
Therapeut: Oké, dan wachten we nu even rustig totdat de angst weer iets 

afzakt, geef mij maar een teken als het zover is. 
Patiënt: (na ongeveer 30 seconden) J a , ik kan weer door. 

Therapeut: Goed, wat ziet u? 

Vermijdingsgedrag 

Vermijdingsgedrag kan zich op meerdere wijzen voordoen. 

Verdoving. Sommige PTSS-patiënten vertonen weinig emotionele expressies en 

voelen zich verwijderd van anderen en van de gebeurtenis die ze hebben meege

maakt. Tijdens exposuretherapie kunnen ze zich de gebeurtenis moeilijk voor de 

geest halen en ze ervaren dan ook vrijwel geen angst. Het kan helpen deze herin

neringen te activeren door op emotionele en sensorische cues door te vragen met 

vragen als: Wat ziet u? Wat hoort u? Wat ruikt u? Ook confrontatie met traumagere-

lateerd materiaal, zoals foto's, geuren of geluiden, kan behulpzaam zi jn . 

Woede. Boosheid komt veel voor bij patiënten met een P T S S . Vaak zi jn ze boos 

op de dader of op zichzelf ('Waarom heb ik niets gedaan?'). Ook algemene woede 

komt voor ('Waarom ik?', 'Waarom nu?'). Irritatie en boosheid z i jn normaal tijdens 

de behandeling. Indien de patiënt toch angst ervaart tijdens de exposure, kan de ex

posurebehandeling gewoon voortgezet worden. Woede kan ook een vermijdings

strategie z i jn om de angst niet te hoeven voelen. Met behulp van de angstactive-

rende technieken kan dan op de angst gefocust worden. Ook kan aan de patiënt 

enige uitleg worden gegeven, en gevraagd worden de woede even te 'parkeren'. Als 

de woede de ervaring van angst i n de weg staat, kan het beter z i jn eerst de woede te 

behandelen met cognitieve technieken of de woede met imaginaire rescripting i n 

de fantasie te laten uiten en daarna (opnieuw) te starten met de exposure. 

Verdriet. Verdriet komt ook veel voor tijdens de exposure en staat de behandeling 

meestal niet i n de weg. Gevoelens van verdriet nemen net als angst meestal ook ge

leidelijk af. 

Angst voor overweldiging. Sommige patiënten kunnen en wil len geen hele expo-

suresessie volhouden, omdat ze bang zi jn door de angst overweldigd te worden of 

de controle over zichzelf te verliezen. Het doel van de exposure is juist om patiën

ten te laten ervaren dat h u n angstige verwachtingen niet uitkomen. 



Dialoog 

Patiënt: {opent de ogen) Dit kan ik echt niet hoor, ik moet even weg. 

Therapeut: Ik begrijp dat dit een heel moeilijk moment is. Omdat we gede
tailleerd stilstaan bij wat u hebt meegemaakt, voelt u zich heel 
angstig en hebt u de neiging daarvoor weg te lopen. Dat is begrij
pelijk, maar het helpt niet. Als we doorgaan, zult u over een tijdje 
merken dat de angst zal afnemen. Het is belangrijk dat u zich nu 
opnieuw concentreert op de situatie waarin u was, en probeert 
deze herinneringen zo levendig mogelijk omhoog te halen, alsof 
u het opnieuw beleeft... sluit uw ogen maar. 

Te snel meegaan i n de wens van de patiënt om het 'makkelijker' te maken zou tegen 

de rationale van de behandeling ingaan, en is om die reden niet aan te bevelen. Leg 

nogmaals de rationale uit en probeer de patiënt te bewegen het toch te proberen. 

Mocht dat echt niet lukken, dan kan ervoor gekozen worden door successieve ap-

proximatie een opbouw te maken, zodat uiteindelijk exposure volgens het proto

col mogelijk wordt. Gebruik daarvoor i n overleg met de patiënt angstreducerende 

technieken (zie ook tabel 6.2) zoals het openhouden van de ogen, het vertellen i n de 

verleden tijd of i n de derde persoon, of het inlassen van korte pauzes. Ook kan het 

helpen de herinneringen niet direct op te vragen, maar de patiënt te vragen ze als 

het ware te projecteren op een scherm, alsof hij naar een film ki jkt . De patiënt kan 

dan achter i n de bioscoop gaan zitten, het beeld troebel maken, de film versneld 

afspelen, steeds naar de goede afloop ki jken, enzovoort. Gebruik deze technieken 

echter niet te lang, omdat de patiënt dan onvoldoende leert dat hij de herinnerin

gen ook zonder gebruik te maken van deze technieken goed aankan, en mogelijk 

tegen volgende sessies gaat opzien of besluit de behandeling vroegtijdig te stop

pen. Stel de patiënt bijvoorbeeld bloot aan één kort kernmoment van ongeveer vijf 

minuten met een angstreducerende techniek, en laat de patiënt daarna ditzelfde 

kernmoment herhalen zonder dit 'veiligheidsgedrag'. 

Lichaamshouding. Sommige lichamelijke uitingen, zoals spierspanning, horen 

bij het ervaren van angst. Veel patiënten hebben dan ook de neiging tijdens de 

imaginaire exposure h u n lichaam aan te spannen. Soms echter kan dit extremere 

vormen aannemen: de spieren z i jn sterk gespannen, de patiënten zitten i n elkaar 

gedoken, houden h u n adem vast, houden de armen of benen stijf over elkaar heen; 

duwen, krabben, frummelen, of ballen h u n vuisten, waarbij ze zichzelf soms ook 

pijn doen of zichzelf afleiden. D i t kunnen manieren z i jn om de spanning te regule

ren en verdere angstactivatie te vermijden of de uitingen fungeren als veiligheids

gedrag. Het is goed om de lichaamstaal van de patiënt te observeren en zo nodig bij 

te sturen. Instrueer de patiënt om dit gedrag achterwege te laten, door bijvoorbeeld 

de handen open op tafel te leggen of achterover i n de stoel te gaan zitten. 
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N a b e s p r e k i n g 

I n de nabespreking van de exposureoefening gaat het voornamelijk om wat de pa

tiënt van de exposureoefening heeft geleerd. Bespreek dat aan de hand van de ang

stige verwachtingen die de patiënt had voorafgaand aan de exposure; ga na of die 

z i jn uitgekomen. Gebruik daarvoor het formulier 'Angstige verwachtingen' (bijla

ge 6.6). Benadruk aan de hand van de scores op dit formulier nogmaals de rationale 

achter deze behandeling: door de confrontatie met de traumatische gebeurtenis 

neemt de angst toe, en ontdekt de patiënt dat de gevreesde ramp niet gebeurt. Als 

zo'n exposureoefening vaak herhaald wordt, zal het leereffect steeds sterker wor

den, zal daardoor uiteindelijk de angst zakken en zul len de klachten verminderen. 

E e n daling op de SUD-schaal is minder belangrijk, en zal vaak niet optreden. T i j 

dens de exposure is immers ju is t alles i n het werk gesteld om het vermijdingsge

drag te doorbreken, waardoor de angst toeneemt. Geef tijdens de nabespreking 

veel complimenten en aanmoedigingen. Bespreek ook het vermijdingsgedrag en 

het veiligheidsgedrag die u hebt gezien, vraag of de patiënt die herkent en wat de 

patiënt nog meer heeft vermeden. 

Enkele voorbeeldvragen voor de nabespreking: 

• Wat hebt u geleerd van deze oefening? 

• Hoeveel procent hebt u nog vermeden? K u n t u wat voorbeelden geven? 

• Hebt u dingen gedaan om meer controle te hebben of om u veiliger te voelen? 

• Z i j n er nog dingen die u niet hebt verteld? Bijvoorbeeld omdat u zich ervoor 

schaamt of omdat u zich er schuldig over voelt? Of omdat u bang bent dat u het 

niet aankunt? 

• Wat zou u de volgende keer tegen uzelf zeggen als het moeilijk wordt of als u de 

neiging hebt te vermijden? 

• Als de angstige verwacht ingen die de patiënt vooraf had niet zijn veranderd 
gedurende de exposure, is er sprake van onvoldoende leereffect. Dit kan komen door te 
veel vermijdings- of veil igheidsgedrag, of doordat er te weinig is herhaald in de sessie. 
Als één kernmoment in de sessie twintig keer herhaald wordt is de kans op een leeref
fect groter dan als de patiënt het hele verhaal slechts één keer vertelt in de sessie. Zorg 
dus voor veel herhaling gedurende de sessie. Liever één kernmoment heel vaak herhalen 
dan een aantal momenten slechts een paar keer herhalen. 

E x p o s u r e i n vivo 

Bespteek ook na welke dingen de patiënt met exposute i n vivo zou kunnen aanpak

ken en doe daarvoot suggesties. Heeft de patiënt bijvootbeeld een bepaalde geut of 

een specifiek geluid genoemd tijdens de imaginaire exposure? Of speelde de trau

matische gebeurtenis z ich af op een bepaalde plek? Vul de exposure-in-vivolijst sa

men met de patiënt aan. Inventariseer ook het veiligheidsgedrag verder en vu l dat 

aan op de exposure-in-vivolijst. 



H u i s w e r k 

1. Laat de patiënt de komende week vijfmaal de geluidsopname van de imaginaire 

exposure beluisteren, zodat hij dus vij f dagen van de week actief met de behan

deling bezig is. 

2. Geef de patiënt een dagboekformulier voor het beluisteren van geluidsopnamen 

(zie bijlage 6 .5) mee en laat de patiënt hierop de spanning registreren tijdens het 

beluisteren van de opname thuis. Let bij de huiswerkbespreking op het volgende: 

a. Spreek van tevoren af op welke plaats en wanneer de patiënt gaat oefenen. 

De patiënt moet de oefening ongestoord kunnen doen op het gekozen tijd

stip en de aangewezen plaats. Het is af te raden de opname kort voor het 

slapengaan af te luisteren of vlak voordat iets belangrijks gedaan moet wor

den. Door van tevoren hierover afspraken te maken, kan vermijding (uitstel

gedrag) van de patiënt voorkomen worden. Spreek af dat de opname i n één 

keer, zonder pauzes, afgeluisterd wordt. Bespreek wat de patiënt kan doen 

als tijdens het beluisteren de neiging ontstaat om te stoppen. Als problemen 

met het beluisteren worden voorzien, kan ook afgesproken worden dat de 

patiënt belt als het niet lukt . Spreek dan een duidelijk tijdstip af. Als pati

ënten het te spannend vinden om zelfstandig de geluidsopname te beluis

teren, kunnen ze ook - bij wijze van tussenstap - naar de behandelpraktijk 

komen en daar i n een aparte kamer oefenen. 

b. Het kan gebeuren dat de patiënt de opname niet kan beluisteren om techni

sche redenen, bijvoorbeeld doordat de opname slecht te verstaan is, de sessie 

niet is opgenomen of de afspeelapparatuur thuis kapot is. Spreek van tevo

ren met de patiënt een alternatieve opdracht af als dit het geval bli jkt te zi jn. 

Laat de patiënt bijvoorbeeld vijf keer een uur schrijven over de traumatische 

gebeurtenis. 

c. Spreek met de patiënt af wat die gaat doen na het beluisteren van de opna

me. I n principe z i jn afleidende en ontspannende activiteiten het best, zoals 

tuinieren, winkelen, huishoudelijk werk, wandelen of sporten. Ook kan het 

voor sommigen nodig z i jn dat er iemand voor hen is, h u n partner bijvoor

beeld. 

d. Laat de patiënt de opname en het dagboekformulier de volgende sessie mee

nemen. 

4 . Laat de patiënt als voorbereiding op de exposure i n vivo nog meer (sensorische) 

dingen verzamelen die met het trauma te maken hebben, zoals foto's, een be

paalde geur, muziek of andere reminders/triggers. Deze kunnen worden ge

bruikt tijdens de komende sessies als aanvulling op de imaginaire exposure. 

Vraag de patiënt deze mee te nemen naar de volgende sessies. 

5 . Laat de patiënt de exposure-in-vivolijst verder aanvullen met situaties, plaat

sen of mensen die hij vermijdt (vermijdingsgedrag), of die hem het gevoel ge

ven veiliger te z i jn of het idee geven dat hij daarmee beter controle houdt en 

zo gevaar voorkomt (veiligheidsgedrag). Laat de patiënt ook aan mensen i n z i jn 

sociale omgeving om suggesties vragen; anderen kunnen wellicht beter het ver

mijdings- of veiligheidsgedrag zien of merken. 
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S E S S I E 3 

V o o r b e r e i d i n g 

I n deze sessie vindt net als i n sessie z imaginaire exposure plaats. I n deze sessie is 

het met name van belang goed sti l te staan bij het huiswerk ('Dagboekformulier 

geluidsopname beluisteren'). I n dit stadium kunnen eventuele problemen bespro

ken worden en oplossingen geboden. Ook worden i n deze sessie de exposure-in-vi-

vo-oefeningen geïntroduceerd. Houd qua tijdsverdeling aan: 45 minuten imagi

naire exposure en 15 minuten exposure i n vivo. 

Voor het geval de patiënt geen eigen device meebrengt voor een audio-opname: 

zet de opnameapparatuur klaar en controleer de kwaliteit via een proefopname. 

Leg tevens de benodigde formulieren klaar: PTSS-klachtenschaal (zie bijlage 6.1), 

de gemaakte sessieplanning (zie bijlage 6.3), SUD-schaal (zie bijlage 6.4), dagboek

formulier voor het beluisteren van geluidsopnamen (zie bijlage 6.5), het formulier 

'Angstige verwachtingen' (zie bijlage 6.6) en het registratieformulier voor de ex

posure i n vivo (zie bijlage 6.8). 

P T S S - k l a c h t e n s c h a a l i n v u l l e n 

Laat de patiënt de PTSS-klachtenschaal invullen. Aan de hand hiervan kan kort en 

gestructureerd worden besproken hoe het de afgelopen week met de patiënt is ge

gaan. 

H u i s w e r k b e s p r e k i n g 

Heeft de patiënt de geluidsopname vijf keer beluisterd? Bespreek hoe het is gegaan, 

bespreek eventuele moeilijkheden en bekijk en bespreek de angstscores op het dag

boekformulier. Ook het bespreken van de angstige verwachtingen is van belang: 

Wat heeft de patiënt geleerd van de huiswerkoefeningen? Heeft hij dingen verme

den? Heeft hij veiligheidsgedrag uitgevoerd? Geef veel complimenten en aanmoe

digingen en geef indien nodig suggesties voor het oplossen van moeilijkheden bij 

het beluisteren. Vraag expliciet naar gebruik van alcohol, drugs of (slaap)medicatie, 

de mate van sociale steun (waaronder van de partner) en veranderingen i n het dage

lijkse functioneren. Inventariseer het traumagerelateerde materiaal dat de patiënt 

heeft meegenomen en bespreek zo nodig wat nog ontbreekt. Bekijk samen de ex

posure-in-vivolijst die de patiënt verder heeft aangevuld. 

H Sommige patiënten lukt het niet het huiswerk (voldoende) uit te voeren. Dat betekent 
niet dat de behandeling stopgezet moet worden. Onderzoek liet zien dat het beluisteren 
van de geluidsopname het effect van de behandeling versterkt, en het is goed om dat de 
patiënt goed uit te leggen. Zonder de geluidsopname af te luisteren kan de patiënt ook 
verbeteren, maar het resultaat zal minder goed zijn. In onderzoek werd vastgesteld dat 
tweemaal per week luisteren al een meereffect had (Cooper et al., 2016). Bovendien bleek 
dat naarmate de patiënt het betreffende huiswerk behulpzamer vond, dit een beter 
effect had. Dit betekent dat het huiswerk goed met de patiënt afgestemd moet worden. 



• Als de patiënt te bang is om thuis de geluidsopname af te luisteren, kunnen tussen
stappen gezet worden. Voorbeelden zijn: 

• De patiënt oefent alleen in de behandelkamer, de therapeut gaat tien minuten weg. 
• De patiënt oefent alleen in een lege kamer op de behandelafdeling. 

• De patiënt oefent thuis op een afgesproken tijdstip waarop de therapeut telefonisch 
bereikbaar is. 

• De patiënt oefent als zijn partner thuis is. 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : h e t k i e z e n v a n 

de s i tuat ie 

Leg nogmaals duidelijk uit wat er i n deze sessie gaat gebeuren. Bepaal van tevoren, 

i n overleg met de patiënt, over welke situatie de patiënt vandaag gaat vertellen aan 

de hand van de eerder opgestelde sessieplanning. H o u d zo veel mogelijk vast aan 

de reeds gemaakte planning. De richtl i jn is om elke sessie een nieuwe situatie te ne

men, en dus niet te wachten totdat de SUD-scores gedaald z i jn van één situatie alvo

rens over te gaan op een andere, nieuwe situatie. Vaak hebben alle situaties met el

kaar te maken en is het daarom niet te verwachten dat de SUD-scores meteen (sterk) 

afnemen. Bovendien worden i n elke sessie steeds angstverhogende technieken 

gebruikt, en wordt de exposure steeds moeilijker, waardoor de SUD-scores hoog 

kunnen blijven. Het optreden van een leereffect (zoals vastgelegd op het formulier 

'Angstige verwachtingen') is doorgaans belangrijker dan een daling van de SUD's. 

• De oorspronkelijk opgestelde hiërarchie kan door de eerste exposuresessie veranderd 
zijn. De gekozen situatie was bijvoorbeeld makkelijker of juist moeilijker dan verwacht. 
Stel daarom steeds opnieuw de hiërarchie aan de orde. Het advies is om steeds die situ
atie te kiezen die de meeste herbelevingen oproept bij de patiënt, vooral als de patiënt 
de neiging heeft om te vermijden, of heel erg opziet tegen een bepaalde situatie en als er 
daarom sprake is van uitstelgedrag. Het kan zijn dat door het ophalen van de herinnerin
gen tijdens de sessie in de afgelopen week nieuwe herinneringen opgekomen zijn. Indien 
deze situatie ook herbelevingen veroorzaakt, kan deze worden opgenomen in de hiërar
chie. Waak er echter voor te snel zo'n nieuwe situatie in de exposuresessie te gaan doen; 
het kan vermijdingsgedrag zijn ('Dan hoef ik die moeilijke niet te doen') of slechts een 
eenmalige herbeleving (of nare herinnering) zijn geweest. In geval van meerdere trauma
tische herinneringen die aan elkaar verbonden zijn (bijvoorbeeld tien situaties waarin de 
patiënt door haar echtgenoot is mishandeld), kan het zijn dat de SUD's niet dalen van 
één situatie die tijdens imaginaire exposure aan bod is gekomen, omdat die situatie nog 
herinneringen aan andere, nog niet bewerkte situaties uitlokt. Te lang door blijven gaan 
met exposure aan die ene situatie zal geen extra resultaat opleveren. Het is beter om elke 
sessie een nieuwe situatie aan bod te laten komen. Als alle situaties aan bod zijn geweest, 
kan, indien nodig, alsnog teruggekeerd worden naar een eerder behandelde situatie. 
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V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : de r a t i o n a l e 

Leg nogmaals duidelijk uit wat er i n deze sessie gaat gebeuren. Vraag actief naar 

de rationale, zodat zeker is dat de patiënt deze begrijpt. Vragen z i jn bijvoorbeeld: 

• K u n t u mij vertellen waarom we deze exposure gaan doen? 

• Waarom moeten we alle details zo vaak herhalen? 

• Waarom stel ik u steeds van die pijnlijke vragen? 

• Waarom moet u bang worden? 

• Wat zou er gebeuren als u een pijnli jk of schaamtevol detail niet vertelt? 

• Hoe kan ik u helpen om niet te vermij den? 

• Wat kunt u zelf doen om niet te vermijden? 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : u i t v r a g e n v a n de 

angstige v e r w a c h t i n g e n 

Vraag dan aan de patiënt: 'Waarschijnlijk maakt deze oefening u bang. Dat is precies de be

doeling. Maar waar bent u zo bang voor, wat verwacht u dat er door deze oefening gaat gebeu-

ren?' Vul deze angstige verwachtingen i n op het formulier 'Angstige verwachtingen' 

(bijlage 6 . 6 ) . Meestal gaat het om verwachtingen als: 'Dan verlies ik de controle', 

'Dan word ik gek' of 'Dan overspoelt het me.' Probeer dit te vertalen i n concrete ge

dragstermen: wat doet de patiënt dan precies als hij gek wordt? Bijvoorbeeld: T k ga 

dan heel hard gillen of ren weg.' Het doel van de exposure is om die verwachting bij 

te stellen, dus het is van belang ook achteraf sti l te staan bij die verwachting: Is de 

verwachting uitgekomen? Heeft de patiënt dat gedrag inderdaad vertoond tijdens 

de exposure? Daarom is het belangrijk dat het om concreet gedrag gaat. 

I m a g i n a i r e e x p o s u r e 

Geef een korte instructie over wat er in deze sessie gaat gebeuren. Bijvoorbeeld: Tk 

ga u zo weer vragen uw herinneringen aan de traumatische gebeurtenis op te halen. Ik zal u 

vragen uw ogen te sluiten en de herinneringen zo levendig mogelijk voor te stellen. Net als de 

vorige keer wil ik dat u het trauma beschrijft in de tegenwoordige tijd en vanuit uzelf. Ik zal u 

ook af en toe weer vragen hoe hoog uw angst is op een schaal van o tot 100. Antwoord dan snel, 

zonder datu de herinnering loslaat. Ook van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt die 

u thuis kunt beluisteren.' 

Zet de opnameapparatuur aan en begin met de vraag: 'Hoe hoog is uw angst nu?' 

Noteer het antwoord op de SUD-schaal . Laat de patiënt vervolgens de ogen sluiten 

en in de ik-vorm en in de tegenwoordige tijd praten over de traumatische ervaring 

(de afgesproken situatie). Vraag tijdens de exposure elke vi j f a tien minuten naar 

het angstniveau van de patiënt en noteer het antwoord op de SUD-schaal . 

N a b e s p r e k i n g 

I n de nabespreking van de exposureoefening gaat het voornamelijk om wat de pa

tiënt van de exposureoefening heeft geleerd. Bespreek dat aan de hand van de ang

stige verwachtingen die de patiënt had voorafgaand aan de exposure; ga na of die 

zi jn uitgekomen. Gebruik daarvoor het formulier 'Angstige verwachtingen' (bijla

ge 6 . 6 ) . Benadruk aan de hand van de scores nogmaals de rationale achter deze be-



handeling: door de confrontatie met de traumatische gebeurtenis neemt de angst 

toe, en ontdekt de patiënt dat de gevreesde ramp niet gebeurt. Als zo'n exposure

oefening vaak herhaald wordt, zal het leereffect steeds sterker worden, zal daardoor 

uiteindelijk de angst zakken, en zul len de klachten verminderen. E e n daling op de 

SUD-schaal is minder belangrijk, en zal vaak niet z i jn opgetreden. Tijdens de ex

posure is immers j uist alles i n het werk gesteld om de angst toe te laten nemen. Geef 

tijdens de nabespreking veel complimenten en aanmoedigingen. Bespreek ook het 

vermijdingsgedrag en het veiligheidsgedrag die u hebt gezien, vraag of de patiënt 

die herkent en wat de patiënt nog meer heeft vermeden. 

Enkele voorbeeldvragen voor de nabespreking: 

• Wat hebt u geleerd van deze oefening? 

• Hoeveel procent hebt u nog vermeden? K u n t u wat voorbeelden geven? 

• Hebt u dingen gedaan om meer controle te hebben of om u veiliger te voelen? 

• Z i j n er nog dingen die u niet hebt verteld? Bijvoorbeeld omdat u zich ervoor 

schaamt of omdat u zich er schuldig over voelt? Of omdat u bang bent dat u het 

niet aankunt? 

• Wat zou u de volgende keer tegen uzelf zeggen als het moeilijk wordt of als u de 

neiging hebt te vermijden? 

Bespreek ook na welke dingen de patiënt met exposure i n vivo zou kunnen aanpak

ken en doe daarvoor suggesties. Heeft de patiënt bijvoorbeeld een bepaalde geur of 

een specifiek geluid genoemd tijdens de imaginaire exposure? Of speelde de trau

matische gebeurtenis zich af op een bepaalde plek? Vul de exposure-in-vivolijst sa

men met de patiënt aan. Inventariseer ook het veiligheidsgedrag verder en vu l dat 

aan op de exposure-in-vivolijst. 

E x p o s u r e i n vivo 

Tijdens deze sessie wordt de exposure i n vivo geïntroduceerd. Gebruik hiervoor 

het materiaal dat de patiënt heeft verzameld en meegenomen. Begin met het se

lecteren van één stimulus, bijvoorbeeld een foto van een verkeersongeluk of de af

tershave van de dader. Check goed of de stimulus die de patiënt heeft meegenomen 

inderdaad angst oproept en herbelevingen kan uitlokken. Leg uit dat de achterlig

gende gedachte van exposure i n vivo hetzelfde is als die van imaginaire exposure. 

De patiënt stelt zich n u niet bloot aan de herinnering, maar aan st imuli die aan 

het trauma doen denken. Ook hier is het van belang om goed door te vragen naar 

de verwachting die de patiënt heeft over z i jn reactie op de exposure. Meestal gaat 

het om verwachtingen als: 'Dan verlies i k de controle', 'Dan word ik gek' of 'Dan 

overspoelt het me.' Probeer dit te vertalen i n concrete gedragstermen: wat doet de 

patiënt dan precies als hij gek wordt? Bijvoorbeeld: T k ga dan heel hard gillen of 

ren weg.' Het doel van de exposure is om die verwachting bij te stellen, dus het is 

van belang ook achteraf st i l te staan bij de verwachting: Is de verwachting uitge

komen? Heeft de patiënt dat gedrag inderdaad vertoond tijdens de exposure? Stel 

vervolgens de patiënt bloot aan de stimulus, zorg ervoor dat de angst weer optimaal 

geactiveerd wordt en dat de exposure enkele malen herhaald wordt. Laat de patiënt 
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een paar keer naar de bewuste foto ki jken of enkele malen ruiken aan de aftershave. 

Bespreek daarna de ervaringen van de patiënt en vu l alvast samen met de patiënt 

een keer het registratieformulier voor exposure in vivo i n (bijlage 6 . 8 ) . 

Na deze sessie dient de patiënt thuis niet alleen de audio-opname van de imaginai

re exposure te beluisteren, maar ook exposure-in-vivo-oefeningen te doen. Geko

zen kan worden voor exposure aan traumaspecifieke s t imul i , zoals de plaats waar 

het trauma is opgelopen. Ook traumaspecifieke sensorische cues kunnen gebruikt 

worden bij de exposure, zoals een bepaalde geur (bijvoorbeeld aftershave van de 

dader) of een bepaald geluid (bijvoorbeeld van de zaagmachine). Ook kan gekozen 

worden voor algemenere s t imul i , zoals het bekijken van een televisieprogramma of 

film waarin akelige beelden voorkomen (al dan niet vergelijkbaar met het trauma) 

of het zich begeven i n situaties waarin men minder controle meent te hebben, zoals 

het met de rug naar andere mensen toe zitten. Ook kan men denken aan exposure 

gericht op het geleidelijk weglaten van allerlei 'veiligheidsgedrag', zoals bij pati

ënten die alleen naar buiten durven met een wapen op zak of patiënten die alleen 

durven slapen met het licht aan. Ten slotte kan exposure plaatsvinden aan situaties 

die men vermijdt uit angst voor het krijgen van herbelevingen, zoals slapen, alleen 

z i jn of ontspanning. Bespreek de oefening goed vooraf, zodat de patiënt weet wat 

de bedoeling is. 

O 
1. Ook bij exposure in vivo gaat het om een herhalingseffect: hoe vaker de patiënt zich 

blootstelt, hoe sterker het effect zal zijn. Soms zijn er wat praktische problemen, bij
voorbeeld als de plaats van het trauma ver weg is van de woonplaats van de patiënt. 
In dat geval kan de patiënt foto's of een video-opname ( laten) maken van deze plek, 
zodat hij hier toch meerdere malen aan blootgesteld kan worden. 

2. Sommige patiënten geven aan geen specif ieke dingen te hebben van het trauma. 
In dat geval kan het toch nuttig zijn om foto's mee te nemen uit die periode, bij
voorbeeld een kinderfoto van de patiënt op school toen hij ongeveer de leeftijd had 
waarop het trauma plaatsvond of een foto van het huis waar hij desti jds woonde. Ook 
niet-traumagerelateerde muziek (een top 10-nummer van toen) kan toch herinnerin
gen uit die tijd oproepen. 

3. Internet is een goede bron voor het vinden van exposure-in-vivomateriaal. Zo kan 
men makkelijk afbeeldingen (speciale functie van Google: Afbeeldingen), al lerhande 
geluiden (zoek bijvoorbeeld in Google met zoektermen 'treingeluid' of 'gehijg 
geluid'), plaatsen (met Google Earth en Street View kan men in een straat lopen; 

via Funda kan men in een soortgelijk huis als waar het trauma zich afspeelde, kijken), 
filmpjes (YouTube), gezichten van bepaalde personen (Facebook of Linkedln) 
enzovoort vinden. Maak zo veel mogelijk gebruik van voorlichtingssites, zoals 
www.kindermishandeling.nl, www.sense.info. Ook een vrijscène of een geweldsscène 
in algemene series, zoals Goede tijden, slechte tijden, is een goede bron voor expo-

http://www.kindermishandeling.nl
http://www.sense.info


sure, en makkelijk vindbaar via Google (zoek bijvoorbeeld op 'GTST vrijscène'). Zo 
voorkomt u dat de patiënt te expliciete beelden te zien krijgt. De beelden of geluiden 
hoeven niet expliciet te zijn om toch herbelevingen te kunnen uitlokken. Bij mishan
deling en seksueel trauma komen vaak geuren voor als alcohol en tabak, de patiënt 
kan dan bijvoorbeeld een blikje bier meenemen en een pakje shag. Bij seksueel trau
ma is het geluid van een hijgende man vaak een stimulus. 

4. Sommige patiënten kunnen moeilijk exposure-in-vivo-opdrachten bedenken. Soms 
zijn ze zich niet bewust van hun vermijdingsgedrag. In dat geval kan de therapeut 
veel voorbeelden geven of de hierna opgenomen lijst tonen als hulpmiddel. Ook kan 
de therapeut zelf materiaal inbrengen (een stukje film over een traumagerelateerd 
onderwerp) en in de sessie de patiënt hieraan blootstellen. 

5. Wat ook goed werkt is om de patiënt te vragen hiervoor vrienden en familie in te 
schakelen. Zo kan een zus of broer gevraagd worden naar familiefoto's waar vader 
met de patiënt samen op staat. Of kan een vr iend( in) op YouTube geschikte filmpjes 
vinden over een motorongeluk. Ook weten vrienden en familie vaak beter wat de 
patiënt vermijdt. 

6. Vaak wordt wel exposure gedaan aan duidelijke stimuli van het trauma, maar wordt 
het 'sociale' vermijdings- of veil igheidsgedrag vergeten. Veel PTSS-patiënten wan
trouwen andere mensen en vermijden sociale interacties, bijvoorbeeld oogcontact 
maken met anderen. Dit is een oefening die makkelijk uitgevoerd kan worden: een 
patiënt kan oefenen met het kijken naar gezichten op de computer, en dan vooral 
naar de ogen. Op straat kan de oefening worden gedaan om elke passant te groeten 
en daarbij oogcontact te maken. 

7. PTSS-patiënten zijn bijzonder waakzaam, omdat ze nieuw gevaar vrezen. Daarom 
komt het vaak voor dat ze het overzicht willen houden. Ze gaan bijvoorbeeld wel 
naar een restaurant, maar alleen als ze vlak bij de uitgang kunnen zitten of als ze met 
de rug tegen een muur kunnen zitten, zodat ze alles goed kunnen overzien. 

8. Exposure in vivo dient ook in de sessie plaats te vinden en niet alleen als huiswerk
opdracht meegegeven te worden. Maak de imaginaire exposure wat korter, zodat 
voldoende tijd overblijft voor exposure-in-vivo-oefeningen. 

Voorbeeld 

Lijst met dingen die vaak vermeden worden door PTSS-patiënten en die aan
knopingspunten kunnen zijn voor exposure-in-vivo-opdrachten (zie ook Van 
Minnen & Hagenaars, 2010). 

Traumagerelateerde stimuli 

• Foto's bekijken die nauw verbonden zijn met het trauma. 

• Afbeeldingen bekijken die nauw verbonden zijn met het trauma. 
• Boeken/t i jdschri f ten/kranten/art ikelen lezen die nauw verbonden zijn met 

het trauma. 
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• Naar televisieprogramma's of films kijken die nauw verbonden zijn met het 
trauma. 

• Sensat ies en gevoelens toestaan die nauw verbonden zijn met het trauma. 
• Geuren tot zich laten doordringen die nauw verbonden zijn met het trauma. 

• Geluiden of muziekfragmenten beluisteren die nauw verbonden zijn met 
het trauma. 

Slapen en alleen thuis zijn 

• Thuis zijn in het donker. 

• Alleen thuis zijn als de ramen niet afgesloten zijn. 
• Alleen thuis zijn als de deuren niet afgesloten zijn. 
• Naar bed gaan. 
• Gaan slapen. 

• Slapen met licht uit. 
Plekken waar geen of weinig gevoel van controle mogelijk is 

• Drukke openbare plaatsen bezoeken. 
• Winkelen. 
• Uit eten gaan. 

• Reizen met het openbaar vervoer. 
Sociale interacties 

• (Gl im)lachen naar een (tameli jk) onbekende. 

• (Oog)contact maken met een (tameli jk) onbekende. 
• Omgaan met anderen. 
• Intieme relaties aangaan. 

• Nieuwe vrienden maken. 
• Seks hebben. 

M Exposure in vivo doen tijdens de sessie verzandt makkelijk in 'erover praten'. Patiën
ten gaan bijvoorbeeld een heel verhaal vertellen achter een foto. Dat is niet de bedoeling, 
omdat daardoor de angst waarschijnlijk te laag blijft. Wees dus zo veel mogelijk stil, zo
dat de focus op de angstactivatie blijft. 

am Sommige stimuli verliezen hun angstact iverende werking als ze langere tijd worden 
aangeboden. Als iemand langdurig aan een geur blootgesteld wordt, ruikt hij deze 
steeds minder. Als men lang naar een foto staart, verliest deze doorgaans de betekenis. 
Bied dus de stimulus voor kortere tijd aan (ongeveer dertig seconden), en haal dan de 
stimulus weer weg. Herhaal dat heel vaak. 



• I Het is een valkuil om te veel stimuli in één keer aan te bieden. Ten eerste kan de 
angst dan te hoog oplopen en ten tweede is het dan onduidelijk welke stimuli nu precies 
angst oproepen. Werk systematisch met één stimulus per keer. Daarna, als situaties her
haald worden, kunnen wel meerdere stimuli tegelijkertijd worden aangeboden. 

H u i s w e r k 

1. Laat de patiënt de komende week vijfmaal de geluidsopname van de imaginaite 

exposure beluisteren, zodat hij dus vijf dagen van de week actief met de behan

deling bezig is. 

2. Geef de patiënt een dagboekformulier voor het beluisteren van geluidsopna

men (zie bijlage 6 . 5 ) mee en laat de patiënt hierop de spanning registreren ti j

dens het beluisteren van de opname thuis. 

3 . Vraag de patiënt de afgesproken exposure-in-vivo-oefeningen thuis te doen en 

eventueel nieuw exposuremateriaal te verzamelen en mee te nemen. Op het re

gistratieformulier voor exposure in vivo (zie bijlage 6 . 8 ) kan de patiënt de angst 

registreren tijdens de oefening, en de verwachting over de reactie op de expo

sure, zowel voor als na de oefening, invullen. 

S E S S I E S 4 T O T E N M E T Ï O 

V o o r b e r e i d i n g 

I n de sessies 4 tot en met 10 wordt de exposure verder uitgewerkt. Tijdens zowel 

de imaginaire exposure als de exposure in vivo zal de patiënt steeds langer sti l blij

ven staan bij moeilijke en angstige momenten, en wordt de patiënt geholpen en 

gestimuleerd zo m i n mogelijk te vermijden. Ook worden imaginaire exposure en 

exposure-elementen met elkaar gecombineerd, waardoor het angstnetwerk nog 

verder geactiveerd wordt. 

Zet, voor het geval de patiënt geen eigen device meebrengt voor een audio-op

name, de opnameapparatuur klaar en controleer de kwaliteit via een proefopname. 

Leg tevens de benodigde formulieren klaar: PTSS-klachtenschaal (zie bijlage 6.1), 

de gemaakte sessieplanning (zie bijlage 6 . 3 ) , SUD-schaal (zie bijlage 6 . 4 ) , dagboek

formulier voor het beluisteren van geluidsopnamen (zie bijlage 6 . 5 ) , het formulier 

'Angstige verwachtingen' (zie bijlage 6 . 6 ) en het registratieformulier voor de ex

posure i n vivo (zie bijlage 6 . 8 ) . 

P T S S - k l a c h t e n s c h a a l i n v u l l e n 

Laat de patiënt de PTSS-klachtenschaal invullen. Aan de hand daarvan kan kort 

en gestructureerd worden besproken hoe het de afgelopen week met de patiënt is 

gegaan. 
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H u i s w e r k b e s p r e k i n g 

Bespreek het afluisteren van de geluidsopnamen, en bespreek met name wat de 

patiënt heeft geleerd van de huiswerkoefeningen. Bespreek hoe de exposure-in-vi-

vo-oefeningen z i jn verlopen, bespreek de angstscores op het registratieformulier 

voor exposure i n vivo, de verwachtingen vooraf en achteraf en bespreek eventuele 

moeilijkheden of obstakels. Bespreek hoe behulpzaam de huiswerkopdrachten wa

ren, geef veel complimenten en aanmoedigingen en geef indien nodig suggesties 

voor het oplossen van moeilijkheden bij het huiswerk. Vraag expliciet naar gebruik 

van alcohol, drugs of (slaap)medicatie, de mate van sociale steun (waaronder van de 

partner) en veranderingen in het dagelijks functioneren. Inventariseer het trauma-

gerelateerde materiaal dat de patiënt heeft meegenomen, en bespreek zo nodig wat 

nog ontbreekt. 

• • Soms komt therapieontrouw voor. Therapieontrouw kan een teken zijn van vermij
ding, maar het kan ook het gevolg zijn van externe omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte 
van een familielid of een verhuizing. Omdat het herhaaldelijk en regelmatig blootstellen 
aan de traumatische herinneringen essentieel is voor het welslagen van de behandeling, 
is therapietrouw belangrijk. Zo bleek uit een onderzoek (Tarrier et al., 2 0 0 0 ) dat thera-
pietrouw de belangrijkste voorspeller was van het therapieresultaat. Leg in geval van 
vermijding de patiënt nogmaals de rationale van de behandeling uit. Het is aan te beve
len meerdere afspraken van tevoren te plannen, zodat er bij afzegging alvast een nieuwe 
afspraak vaststaat. Een andere optie is om de behandeling te intensiveren, bijvoorbeeld 
door twee- of driemaal per week een sessie in te plannen. 

Voorbereiding van de i m a g i n a i r e exposure: h et k i e z e n v a n de situatie 

Leg nogmaals duidelijk uit wat er in deze sessie gaat gebeuren. Bepaal van tevoren, 

in overleg met de patiënt, over welke situatie de patiënt vandaag gaat vertellen aan 

de hand van de eerder opgestelde sessieplanning. De richtl i jn is om elke sessie een 

nieuwe situatie te nemen, en dus niet te wachten totdat de SUD-scores gedaald z i jn 

van één situatie alvorens over te gaan op een andere, nieuwe situatie. Wees niet te 

voorzichtig met het behandelen van nieuwe situaties die op de hiërarchie staan, en 

bli j f nooit langer dan twee sessies achter elkaar dezelfde situatie behandelen, want 

dan verloopt de behandeling te traag. 

H Soms zijn er andere traumatische gebeurtenissen die nog niet genoemd zijn die een 
belangrijke rol spelen. Soms worden ze door de patiënt niet genoemd omdat ze van een 
andere orde zijn, soms zijn er nog geheimen. Vraag daar altijd expliciet naar. Hier volgen 
twee voorbeelden. 



Voorbeelden 

Een patiënt was in behandeling voor seksueel misbruik tijdens haar jeugd en 
had daarbij meerdere gruwelijke ervaringen gehad. De behandelsessies ver
liepen goed maar de PTSS-k lachten daalden niet. Bij navraag bleek dat ze 
veel herbelevingen had aan haar kat die recent tijdens een naar ongeval dood 
was gegaan. De patiënt had dit niet verteld omdat ze dacht dat het niet rele
vant was en ook de therapeut was alleen gefocust op het seksueel misbruik. 
Nadat de exposure zich op het ongeval met de kat had gericht, daalden de 
PTSS-symptomen wel. 

Een andere patiënt had uit schaamte in het begin van de behandeling over één 
situatie nog niet verteld. Daardoor stagneerde de behandeling. Toen de the
rapeut opperde dat het vaak voorkwam dat patiënten nog niet alles hadden 
verteld uit schaamte, en vroeg hoe dat voor haar was, durfde ze het toch te 
vertellen en kon vervolgens deze situatie alsnog succesvol behandeld worden. 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : de r a t i o n a l e 

Leg nogmaals duidelijk uit wat er i n deze sessie gaat gebeuren. Vraag actief naar 

de rationale, zodat zeker is dat de patiënt deze begrijpt. Vragen zi jn bijvoorbeeld: 

• K u n t u mij vertellen waarom we deze exposure gaan doen? 

• Waarom moeten we alle details zo vaak herhalen? 

• Waarom stel ik u steeds van die pij nlijke vragen? 

• Waarom moet u bang worden? 

• Wat zou er gebeuren als u een pij nl i jk of schaamtevol detail niet vertelt? 

• Hoe kan ik u helpen om niet te vermijden? 

• Wat kunt u zelf doen om niet te vermij den? 

V o o r b e r e i d i n g v a n de i m a g i n a i r e e x p o s u r e : u i t v r a g e n van de 

angstige v e r w a c h t i n g e n 

Vraag aan de patiënt: 'Waarschijnlijk maakt deze oefening u bang. Dat is precies de bedoe

ling. Maar waar bent u zo bang voor, wat verwacht u dat ergaatgebeuren?' Vul deze angstige 

verwachtingen i n op het formulier 'Angstige verwachtingen' (bijlage 6 . 6 ) . 

I m a g i n a i r e e x p o s u r e 

Geef om te beginnen een korte instructie. Bijvoorbeeld: Tkga u nu vragen om de trau

matische herinnering zo levendig mogelijk en met zo veel mogelijk details op te halen.' Zet de 

opnameapparatuur aan en begin met de vraag: 'Hoe hoog is uw angst nu?' Noteer het 

antwoord op de SUD-schaal . Laat de patiënt vervolgens z i jn ogen sluiten en i n de 

ik-vorm en i n de tegenwoordige tijd gedurende een uur praten over de traumati

sche ervaring (de afgesproken situatie). Vraag tijdens de exposure elke vijf a tien 

minuten naar het angstniveau van de patiënt en noteer het antwoord op de S U D -

schaal. Tijdens deze sessies wordt steeds meer stilgestaan bij moeilijke en angsti

ge situaties, de zogenoemde kernmomenten, en wordt de patiënt gestimuleerd zo 
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m i n mogelijk te vermijden. Exposure aan de moeilijkste s t imul i dus, waarbij deze 

st imuli langdurig aangeboden worden. E r wordt steeds meer aandacht aan details 

besteed. D i t kan door verder 'doorvragen' en door het gebruiken van imaginaire 

technieken als 'het stilzetten van het beeld', 'de slowmotiontechniek', 'terugzoeken 

en opnieuw afspelen' (looping) en 'doorspoelen van kernmoment naar kernmo

ment'. Hierna worden deze technieken toegelicht. 

Doorvragen 

Vraag goed naar allerlei sensorische, emotionele en gedragsmatige aspecten. Hier 

volgt een voorbeeld. 

Dialoog 

Patiënt: En nu weet ik dat hij thuiskomt... 

Therapeut: Hoe weet u dat? Waar merkt u dat aan? 

Patiënt: Dat heb ik gehoord. 

Therapeut: Wat hoort u nu precies? 

Patiënt: Ik hoor aan het grindpad dat hij thuiskomt. 

Therapeut: Hoe klinkt dat? 
Patiënt: Tja, ik weet niet... ik hoor al aan zijn voetstappen dat hij kwaad is. 

Therapeut: Wat hoort u precies? 

Patiënt: Zijn snelle, zware stappen ... 

Patiënt: En dan doet hij het zeg maar.. . 
Therapeut: Wat doet hij? 

Patiënt: Zijn ding. 

Therapeut: Welk ding? 

Patiënt: Hij komt in me. 

Therapeut: Met wat komt hij in u? 

Patiënt: Met zijn ... eh ... penis. 

Therapeut: Waar komt hij in? 

Patiënt: Uhh ... in mijn ... eh ... 

Therapeut: J a ? 

Patiënt: In mijn vagina ... 
Therapeut: Hoe voelt dat? 
Patiënt: Pijnlijk. 
Therapeut: Wat voor een pijn? 

Patiënt: Een schrijnende, brandende pijn. 

Help de patiënt langdurig sti l te staan bij de angstigste momenten, en moedig de 

patiënt aan om zo veel mogelijk details te vertellen en zo m i n mogelijk te vermij

den. 



wm Stel bij voorkeur open vragen, ook al weet u bij voorbaat het antwoord al. Dus niet: 
'Bent u bang?' maar: 'Wat voelt u nu?' Vul ook niets in, al lijkt het verhaal duidelijk. Soms 
is uit het verhaal op te maken dat er waarschijnli jk geslachtsgemeenschap plaatsvond, 
maar toch mag de therapeut dat niet suggereren. 'Komt hij in u?' of 'Hebt u geslachts
gemeenschap gehad?' zijn voorbeelden van vragen die niet mogen worden gesteld. Dat 
heeft te maken met de 'vormbaarheid' van het geheugen. Tijdens de imaginaire exposu
re wordt het geheugen geopend en ten positieve bewerkt ('Als ik aan mijn trauma denk, 
dreigt er geen gevaar, ik ben veilig'). Dat is het doel van de behandeling. Met suggestie
ve vragen kan echter ook nieuwe informatie toegevoegd worden aan het geheugen en 
kunnen dus herinneringen gevormd worden aan dingen die wellicht niet zijn gebeurd. 

wm Bij de behandeling van de meeste angststoornissen voeren de patiënten de 
exposureopdrachten buiten de sessies uit. Bij de behandeling van P T S S vindt een be
langrijk deel van de exposure ti jdens de sessies plaats. Daardoor wordt ook de therapeut 
blootgesteld aan de traumatische ervaringen en verhalen van de patiënt. Sommige the
rapeuten ervaren het als hard, schaamteloos of voyeurist isch om naar details te vragen 
en de patiënt te confronteren. Toch is het belangrijk goed en tot in detail door te vragen, 
omdat dat vaak de angststructuur goed en volledig activeert. 

Ook kan het zijn dat de therapeut moeite heeft het traumaverhaal zelf te verwerken. 
Door deze ervaringen bestaat het gevaar dat de therapeut ook gaat vermijden, waar
door de kwaliteit van de behandeling in het geding komt. Het is goed om te weten dat 
uit divers onderzoek blijkt dat negatieve gevolgen van het verrichten van traumabehan
delingen voor therapeuten meevallen. Er is weinig evidentie voor het gevaar van zoge
noemde 'secundaire traumatisering' (zie bijvoorbeeld Van Minnen & Keijsers, 2001). 

WÊ Gevoelens van schuld en schaamte staan geregeld centraal in de beleving van pati
ënten met P T S S . De patiënt schaamt zich of voelt zich bezwaard om de therapeut met 
nare details te belasten. Door dergelijke gevoelens kan het zijn dat patiënten niet alle 
elementen uit het trauma naar voren brengen. Voorbeelden uit de praktijk zijn patiënten 
die pas later vertellen dat ze in eerste instantie kwaad werden op hun redder in plaats 
van dat ze innig dankbaar waren, dat ze zich gevleid voelden door de aandacht van de 
dader van het seksueel misbruik, dat ze fysiek opgewonden waren tijdens de verkrach
ting, dat ze een medeslachtoffer aan hun lot hadden overgelaten, enzovoort. Het geven 
van voorbeelden van andere patiënten kan de patiënt helpen het geheim te onthullen. 
Ook kan het in sommige gevallen helpen te oefenen met het uitspreken van seksueel 
beladen woorden: 'Sommige patiënten merkten dat ze tijdens een verkrachting ondanks 
hun afschuw toch lichamelijk met opwinding reageerden. De lichamelijke opwinding is 
een automatische fysieke reactie, maar veel mensen voelen zich daar schuldig over, hoe 
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is dat voor u?' Of: 'Sommige patiënten voelen zich verlamd tijdens een verkrachting en 
zijn daardoor niet in staat iets te doen. Dit is een automatisch verdedigingsmechanisme 
dat tot doel heeft de bedreigende gebeurtenis te overleven. Toch voelen veel mensen 
zich schuldig over deze reactie. Hoe is dat voor u?' 'Sommige patiënten hebben ondanks 
alles toch nog positieve gevoelens voor hun dader, dat is ook heel logisch, aangezien 
er soms ook belonende aspecten aan het omgaan met de dader zijn, zoals aandacht en 
liefde ontvangen of het gevoel krijgen speciaal te zijn, hoe is dat voor u?' 

Stilzetten van het beeld 

Stilzetten van het beeld is een techniek waarbij de patiënt geïnstrueerd wordt een 

beeld van het trauma als het ware even st i l te zetten en zich te concentreren op dat 

beeld. Hier volgt weer een voorbeeld. 

Dialoog 

Patiënt: Hij is boos op mij en gaat nu ... 
Therapeut: Hoe weet u dat hij boos op u is, waar ziet u dat aan? 
Patiënt: Ik zie het in zijn ogen, oeh, hij heeft zo'n gemene blik dan, en nu 

gaat hij ... 

Therapeut: Kijk maar naar zijn ogen en zet het beeld maar eens sti l . . . 

Slowmotiontechniek 

De slowmotiontechniek is een techniek waarbij de patiënt geïnstrueerd wordt een 

beeld van het trauma vertraagd af te spelen, zoals een doelpunt bij een voetbalwed

strijd op televisie vaak i n slow motion herhaald wordt. Opnieuw volgt een voor

beeld. 

Dialoog 

Patiënt: Het stinkt hier zo, jasses, ik wil er gewoon niet meer aan denken. 

Therapeut: Ik wil u nu vragen om juist even goed te ruiken. Wat ruikt u? 
Patiënt: J a , ja, het ruikt vies, naar poep, en ik fiets snel weer verder... 
Therapeut: Ik wil u vragen om heel langzaam te fietsen, alsof u remt. En om 

tijdens het fietsen, dat heel langzaam gaat, de lucht te ruiken. 
Omschrijf eens wat u precies ruikt. 

Patiënt: Bah, het ruikt zo vies die lucht, het stinkt verschrikkelijk zeg, on
gelooflijk, het is zo doordringend, je kunt er gewoon niet omheen. 



Terugzoeken en opnieuw afspelen (looping) 

Looping is een techniek waarbij de patiënt geïnstrueerd wordt een beeld van het 

trauma te herhalen en zodoende opnieuw te beleven. 

Patiënt: We staan naast elkaar en hij pakt mijn hand en die legt-ie op zijn 
broek. Het is een gladde broek, en ik, ik voel dat zijn ... dat het er 
warm is en dat zijn penis daaronder zit. Ik schrik hier vreselijk van, 
want ja, dit kan natuurlijk niet uh, dit wil ik helemaal niet. En ... 

Therapeut: Ik wil u vragen om dit stuk opnieuw te beleven. Spoel in gedach
ten de film nog eens terug en begin bij het moment dat u en hij 
naast elkaar staan. 

Patiënt: We staan naast elkaar en dan pakt-ie ineens mijn hand en ik heb 
mijn hand op zijn broek. Ik voel dat het er hard is en ik snap nu 
pas wat-ie van me wil. Ik ben heel erg bang, ik wil hier weg, ik 
schrik me kapot en ... 

Therapeut: Ik ga u nogmaals vragen om dit moment te beleven. Spoel het 
nogmaals terug en begin weer opnieuw ... 

Patiënt: Ik sta naast hem en hij duwt mijn hand op zijn broek. Het is warm 
en ik voel iets hards en warms en ik schrik me werkelijk kapot. Ik 
besef nu wat-ie van me wil en ik ben heel bang en ik wil mijn hand 
terugtrekken, maar het lukt niet. 

Doorspoelen van kernmoment naar kernmoment 

Doorspoelen is een techniek waarbij de patiënt geïnstrueerd wordt om van het 

ene kernmoment naar het andere door te spoelen. Het is niet nodig om de patiënt 

steeds het hele verhaal i n chronologische volgorde te laten vertellen. Zodra de kern

momenten duidelijk z i jn kan worden volstaan met het vertellen van de kernmo

menten. De patiënt vertelt dan een kernmoment tot i n detail, eventueel met behulp 

van hiervoor genoemde technieken, en kan vervolgens naar het volgende kernmo

ment doorspoelen en het tussenliggende stuk overslaan. 

Dialoog 

Patiënt: Dus ik kijk naar die ogen en ik zie dat ze heel dof staan ... 
Therapeut: Oké, blijf naar haar ogen kijken en beschrijf wat u ziet. 

Patiënt: Ik zie de pijn in haar ogen, ze knippert bijna niet meer... En nu hou 

ik haar handen vast . . . 
Therapeut: Oké, dan vraag ik u door te spoelen naar het volgende moeilijke 

moment, waarop u ziet dat ze niet meer ademt. 
Patiënt: Ik zie dat haar ogen veranderen, net of ze stilstaan, en ik zie aan 

de arts dat er iets gebeurt, hij kijkt me aan. 
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Voorbeeldinstructies voor herhalen, 'loopen', doorspoelen 

De volgende instructies zijn behulpzaam bij het herhalen, ' loopen' en door
spoelen van fragmenten van herinneringen: 

• Ga terug naar het moment dat het angstigst voor u is, en vertel me wat er 
gebeurt. 

• Ga nu terug naar het allermoeili jkste moment. 
• Ga nu door naar het volgende moeilijke moment. 

• Ga terug naar het stuk van uw herinneringen waarover u nog niet volle
dig hebt verteld, misschien omdat u het wilt vermijden, of omdat u zich 
schaamt of schuldig voelt, en vertel me alle details van wat er gebeurt. 

Laat patiënten dus niet steeds hetzelfde langere verhaal herhalen, maar zoek actief 

de pijnpunten (kernmomenten) op en zorg voor veel herhaling. 

• Naarmate de behandeling vordert, komt de nadruk steeds meer te liggen op de 
'hotspots'. Voor de geluidsopname die thuis wordt beluisterd kan er bijvoorbeeld ook 
voor gekozen worden één hotspot van tien minuten op te nemen en die zes keer te laten 
beluisteren, in plaats van een hele sessie. Ook is een optie een verzameling van hotspots 
van allerhande traumatische situaties in de sessie te behandelen, en de opname daarvan 
thuis te laten beluisteren, een zogenoemde medley van alle moeilijke momenten samen. 

C o m b i n a t i e s v a n i m a g i n a i r e e x p o s u r e e n e x p o s u r e i n vivo 

E e n andere techniek om de angst verder te verhogen is om exposure-in-vivo-ele

menten toe te voegen aan de imaginaire exposure. Patiënten worden dan tijdens de 

imaginaire exposure blootgesteld aan st imuli die met het trauma verbonden z i jn . 

Als een patiënt bijvoorbeeld een kernmoment van een auto-ongeluk beschrijft, kan 

de therapeut het geluid van een ambulance laten horen. Of de patiënt kan tijdens 

imaginaire exposure ruiken aan de aftershavegeur van de dader of tussendoor re

gelmatig ki jken naar een foto van zichzelf i n de tijd dat het trauma plaatsvond. 

Hier volgt weer een illustratie. 

Dialoog 

Patiënt: 

Therapeut: 

Patiënt: 

Therapeut: 
Patiënt: 

Ik zie hem voor me, hij komt de kamer binnen. 
Oké, open heel even uw ogen en kijk maar even naar zijn foto ... 
(na 30 seconden) Doet u de ogen maar weer dicht en vertel ver
der, wat gebeurt er nu? 

Hij komt naar me toe en gaat naast me liggen. 
Wat ruikt u? 

Hij stinkt naar zweet en alcohol. 



Therapeut: Goed, ruik maar even aan het bier... 

(na 20 seconden) Vertel maar verder, wat gebeurt er nu? 

Therapeut: Oké, luister maar even ... 
(laat audio-opname horen van een man die hijgt en kreunt) ... 

Wat gebeurt er nu? 

Oefenen i n m e e r d e r e c o n t e x t e n 

Leereffecten z i jn vaak contextgebonden. De patiënt leert bijvoorbeeld tijdens de 

sessies dat hij niet de controle verliest als hij aan het trauma denkt of een filmpje 

ziet van een soortgelijke gebeurtenis. Maar dat leereffect raakt wellicht ook gebon

den aan de context van de behandeling: ' I n deze behandelkamer en met deze thera

peut ben ik veilig.' Daarom is huiswerk ook zo belangrijk. Dan leert de patiënt ook 

i n andere contexten. Het is om deze reden ook verstandig de context van het leren 

tijdens de sessie steeds te variëren. De sessie kan wellicht i n een andere behandel

kamer plaatsvinden of de opstelling van de kamer kan veranderen. Laat de patiënt 

bijvoorbeeld op een andere plek i n de kamer zitten. Ook de exposureoefeningen 

thuis kunnen wat betreft context regelmatig veranderd worden. De patiënt kan bij

voorbeeld op een andere plaats in huis de audio-opname van de sessie beluisteren 

of buiten met koptelefoon. Het kan behulpzaam z i jn te vragen naar de angstige 

verwachtingen van de patiënt: waar zou hij de audio-opname niet durven beluiste

ren bijvoorbeeld? Denk er ook aan het veiligheidsgedrag af te bouwen. Luistert de 

patiënt alleen naar de opname als de partner thuis is bijvoorbeeld? Of alleen over

dag? Of alleen als hij met de rug tegen de muur kan zitten? 

N a b e s p r e k i n g 

I n de nabespreking van de exposureoefening gaat het voornamelijk om wat de pa

tiënt van de exposureoefening heeft geleerd. Bespreek dat aan de hand van de ang

stige verwachtingen die de patiënt had voorafgaand aan de exposure; ga na of die 

z i jn uitgekomen. Gebruik daarvoor het formulier 'Angstige verwachtingen' (bijla

ge 6 . 6 ) . Benadruk aan de hand van de scores op dit formulier nogmaals de rationale 

achter deze behandeling: door de confrontatie met de traumatische gebeurtenis 

neemt de angst toe en ontdekt de patiënt dat de gevreesde ramp niet gebeurt. Als 

een dergelijke exposureoefening vaak herhaald wordt, wordt het leereffect steeds 

sterker, zal daardoor uiteindelijk de angst zakken en zullen de klachten vermin

deren. E e n daling op de SUD-schaal tijdens de sessie is minder belangrijk, en zal 

vaak niet optreden. Tijdens de exposure is immers ju is t alles i n het werk gesteld 

om de angst toe te laten nemen. Geef tijdens de nabespreking veel complimenten 

en aanmoedigingen. Bespreek ook het vermijdingsgedrag en het veiligheidsgedrag 

die u hebt gezien, vraag of de patiënt die herkent en wat de patiënt nog meer heeft 

vermeden. 

Patiënt: Hij komt op me liggen. 
Wat hoort u? 

Hij hijgt en kreunt een beetje. 

Therapeut 

Patiënt: 
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Enkele voorbeeldvragen voor de nabespreking z i jn: 

• Wat hebt u geleerd van deze oefening? 

• Hoeveel procent hebt u nog vermeden? K u n t u wat voorbeelden geven? 

• Hebt u dingen gedaan om meer controle te hebben of om u veiliger te voelen? 

• Z i j n er nog dingen die u niet hebt verteld? Bijvoorbeeld omdat u zich ervoor 

schaamt of omdat u zich er schuldig over voelt? Of omdat u bang bent dat u het 

niet aankunt? 

• Wat zou u de volgende keer tegen uzelf zeggen als het moeilijk wordt, of als u de 

neiging hebt te vermijden? 

E x p o s u r e i n vivo 

Bespreek ook na welke dingen de patiënt met exposure i n vivo zou kunnen aanpak

ken en doe daarvoor suggesties. Heeft de patiënt bijvoorbeeld een bepaalde geur of 

een specifiek geluid genoemd tijdens de imaginaire exposure? Of speelde de trau

matische gebeurtenis zich af op een bepaalde plek? Vul de exposure-in-vivolijst sa

men met de patiënt aan. Inventariseer ook het veiligheidsgedrag verder en vu l dat 

aan op de exposure-in-vivolijst. 

H u i s w e r k 

1. Laat de patiënt de komende week vijfmaal de geluidsopname van de imaginaire 

exposure beluisteren, zodat hij dus vij f dagen van de week actief met de behan

deling bezig is. 

2. Geef de patiënt een dagboekformulier voor het beluisteren van geluidsopna

men (zie bijlage 6 . 5 ) mee en laat de patiënt hierop de spanning registreren ti j

dens het beluisteren van de opname thuis. 

3 . Vraag de patiënt de afgesproken exposure-in-vivo-oefeningen te doen en even

tueel nieuw exposuremateriaal te verzamelen en mee te nemen. Instrueer de 

patiënt om exposure-in-vivo-elementen te combineren met het afluisteren van 

de geluidsopnamen, en om i n meerdere contexten te oefenen. Op het registra

tieformulier voor exposure i n vivo (zie bijlage 6 . 8 ) kan de patiënt de angst re

gistreren tijdens de oefening, en de verwachting over de reactie op de exposure 

invullen, zowel voor als na de oefening. 

A f s l u i t i n g v a n sessie 10 

Evalueer de gehele behandeling en gebruik daarbij de PTSS-klachtenschaal en de 

leereffecten zoals vermeld op het formulier 'Angstige verwachtingen'. Bespreek of 

het de patiënt is gelukt om minder te gaan vermijden en ga na of er nog herbele

vingen z i jn aan de hand van de opgestelde planningslijst. G a na of de behandeling 

voldoende gewerkt heeft of dat meer sessies nodig z i jn . Spreek i n dat laatste geval 

een beperkt aantal sessies af met een concreet doel. Als er onvoldoende resultaat 

is bereikt kan eventueel een andere behandelmethode gekozen worden. Ook kan 

het z i jn dat de levensomstandigheden van de patiënt niet optimaal z i jn voor be

handeling op dit moment, bijvoorbeeld door acute stress of door daadwerkelijke 

onveiligheid. 



Bespreek ook hoe de patiënt kan omgaan met een terugkeer van de symptomen. 

Leg uit dat de patiënt deze symptomen niet hoeft te zien als een terugval, maar kan 

beschouwen als een aanleiding om zelf de geleerde technieken toe te passen. Het 

is verstandig te voorspellen dat enkele symptomen, bijvoorbeeld een nachtmerrie 

of een herbeleving, waarschijnlijk ook i n de toekomst nog weieens zullen voorko

men, bijvoorbeeld na confrontatie met bepaalde st imul i (bijvoorbeeld het zien van 

een televisieprogramma dat over vergelijkbare trauma's gaat). Normaliseer dat en 

moedig patiënten aan om dan met de desbetreffende trigger weer te gaan oefenen 

met exposure. Het kan nuttig z i jn om een follow-upgesprek na een halfjaar af te 

spreken om dan na te gaan wat de langetermijneffecten van de behandeling zi jn 

geweest en of de kortetermijneffecten in stand zi jn gehouden. 

Discussie 

Het belangrijkste element van deze protocollaire behandeling van patiënten met 

PTSS is exposure, een techniek die i n de onderzoeksliteratuur zeer effectief is ge

bleken. Over een aantal factoren ervan is echter tot op heden nog steeds geen duide

l i jkheid, onder meer over de optimale duur van de imaginaire exposure. De lengte 

van de imaginaire exposure per sessie varieert i n studies, maar bedraagt meestal 

anderhalf uur, waarbij de exposure zestig minuten wordt aangeboden, vanuit de 

gedachte dat langdurige exposure beter leidt tot de noodzakelijke leerervaring. 

U i t een aantal onderzoeken bli jkt dat ook sessies waarin slechts dertig (Van M i n 

nen & Foa, 2006) of twintig minuten (Nacasch et a l . , 2015) imaginaire exposure 

werd gegeven effectief z i jn . De duur van de imaginaire exposure l i jkt dus geen 

duidelijke relatie te hebben met het behandelresultaat, wat aansluit bij het theo

retische idee dat het bij werkzame exposuresessies vooral gaat om het falsifiëren 

van angstige verwachtingen. Het oude theoretische concept van habituatie, i n de 

z i n dat de angstrespons tijdens de exposure moet dalen, speelt i n deze opvatting 

geen centrale rol . Van belang i n dit verband is op te merken dat die falsificatie van 

angstige verwachtingen zich niet per se (alleen) op een bewust en 'talig' niveau af 

hoeft te spelen, maar ook via automatische processen verloopt. Deze processen op 

verschillende niveaus hoeven niet i n de pas te lopen. I n deze protocollaire behan

deling worden expliciet de angstige verwachtingen bevraagd voorafgaand aan de 

exposure, en de falsificatie ervan wordt na de exposure nagegaan. Deze falsificatie 

op een talig, bewust niveau is van belang, maar is slechts een aanwijzing voor een 

succesvolle exposuresessie. Ze houdt niet per se i n dat er volledige falsificatie op een 

automatisch niveau heeft plaatsgevonden. I n feite moet gezegd worden dat we op 

dit moment niet beschikken over een goede, eenduidige 'maat' om vast te stellen of 

een exposuresessie succesvol is geweest. E e n daling van de SUD's en/of falsificatie 

van de angstige verwachting tijdens sessies hangen niet altijd samen met een goed 

behandelresultaat (zie ook De Kleine et a l . , 2016). Daarom is het z innig om over ses

sies heen te beoordelen of er falsificatie van angstige verwachtingen, een daling van 

de angst en een daling van de symptomen optreden. 
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Ook het graduele karakter van de exposure staat steeds meer ter discussie. T i j 

dens de ontwikkeling van de exposurebehandeling werd graduele exposure bena

drukt en werd dus aangeraden te beginnen met de traumatische situatie die het 

laagst i n de angsthiërarchie stond en pas verder te gaan met exposure aan een vol

gende traumatische situatie als de spanning i n verband met de eerdere traumati

sche situatie geheel was afgenomen. N u gaan er stemmen op om juist met de moei

lijkste situatie te beginnen en niet te wachten op spanningsafname alvorens een 

nieuwe situatie aan te gaan. Theoretisch is daar veel voor te zeggen; immers met 

de activatie van het angstgeheugen worden alle traumatische situaties getriggerd. 

Volledige extinctie treedt pas op als de sterkste angstige verbindingen i n het geheu

gen zi jn geïnhibeerd. E r is echter nog geen vergelijkend onderzoek verricht op dit 

terrein, wat de aanbeveling bemoeilijkt. I n deze protocollaire behandeling wordt 

aanbevolen met de moeilijkste situaties te beginnen, maar overleg met de patiënt 

over dit punt is belangrijk en kan doorslaggevend z i jn voor de te maken keuze. Wel 

dient voorkomen te worden dat de behandeling te lang duurt, dat te veel sessies 

achter elkaar steeds dezelfde situatie wordt gebruikt, en dat de moeilijkste situaties 

eindeloos worden uitgesteld. 

E e n van de problemen bij exposurebehandeling is het aantal patiënten dat 

vroegtijdig stopt met de behandeling. Hoewel bij exposurebehandeling niet meer 

patiënten vroegtijdig stoppen dan bij andere traumabehandelingen, zoals E M D R 

(Hembree et a l . , 2003), is het percentage toch zorgwekkend (gemiddeld 25% tot 30%, 

soms oplopend tot 50%). Patiënten die stoppen met de behandeling doen dit vaak 

vroeg i n de behandeling. E e n manier om dit op te lossen is om een sneller behan

delresultaat te bewerkstelligen. D i t kan op verschillende manieren. E e n manier is 

om eerder i n de behandeling het moeilijkste trauma-kernmoment te behandelen, 

zodat patiënten hier niet tegen aan gaan h i k k e n en uit anticipatieangst stoppen. 

Ook kan het soms helpen vooral de eerste exposuresessies versneld i n te plannen, 

door bijvoorbeeld i n het begin van de behandeling twee of drie sessies per week te 

plannen. E e n andere manier is om de behandeling te comprimeren en i n een korter 

tijdsbestek aan te bieden, bijvoorbeeld in een week (Ehlers et al . , 2014; Hendriks et 

al . , 2010,2016). I n de studies naar deze aanbiedingswij ze is opvallend dat de drop-

out inderdaad bijzonder laag is, namelijk lager dan 5%. Tot slot lopen er op dit mo

ment wereldwijd een aantal studies naar de effecten van farmacologische middelen, 

die bedoeld z i jn om het extinctieproces te versnellen of te verbeteren, als toevoeging 

aan de exposurebehandeling. Eén zo'n middel is D-cycloserine, een middel dat de 

consolidatie van emotionele leerervaringen, waaronder extinctie, zou bespoedigen 

(zie bijvoorbeeld De Kleine et a l . , 2012). Ook andere middelen, zoals propanolol en 

cortisol, worden op dit moment bestudeerd. Dergelijke leermiddelen zouden door 

de versnelling van de leereffecten kunnen leiden tot een snellere symptoomreduc

tie vanaf de aanvang van de behandeling en daardoor kunnen zorgen voor minder 

drop-outs (zie voor een overzicht van enhancers van exposurebehandeling bij P T S S 

De Kleine et a l . , 2013). 

E e n ander probleem is dat effectieve behandelingen voor angststoornissen vaker 

weinig toegepast worden. U i t Amerikaans onderzoek bli jkt dat veel therapeuten 



geen imaginaire exposure toepassen bij de behandeling van P T S S (zie bijvoorbeeld 

Becker et al . , 2004). Ook i n Nederland bli jkt imaginaire exposure weinig gebruikt 

te worden (Van Minnen et al . , 2010). Daarom is er de laatste tijd veel aandacht voor 

onderzoek naar factoren die belemmerend werken bij het toepassen van cognitieve 

gedragstherapie door therapeuten, en voor training en disseminatie van cognitieve 

gedragstherapie i n de klinische praktijk (zie bijvoorbeeld Van Minnen et a l . , 2010). 

U i t dergelijke onderzoeken bli jkt dat specifieke training i n deze behandeltechniek 

belangrijk is. Ook bli jkt dat er onder professionals nog veel misverstanden bestaan 

over de toepassing van exposure, wat als belemmering wordt ervaren voor het toe

passen ervan. I n trainingen zou, ter bevordering van de implementatie van expo

sure, ook aandacht moeten worden besteed aan het overbrengen van kennis over de 

vermeende nadelen van exposure (voor een overzicht van deze misverstanden en de 

weerlegging daarvan zie Van Minnen, 2008). 



Bij lage 6.1 
PTSS-klachtenschaal 1 

Datum: Sessie: 

Patiënt: 

Omcirkel het antwoord dat weergeeft in hoeverre u de afgelopen week last hebt gehad van de 

genoemde klacht. 

1. Hoe vaak hebt u de afgelopen week last gehad van pijnlijke gedachten of beelden over het 

trauma, terwijl u er niet aan wilde denken? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 
3 = 5 keer of vaker per week 

2. Hoe vaak hebt u de afgelopen week onprettige dromen of nachtmerries over de traumati

sche gebeurtenis gehad? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 
3 = 5 keer of vaker per week 

3. Hoe vaak hebt u de afgelopen week de ervaring gehad dat de traumatische gebeurtenis er 

weer was, of dat u handelde of zich voelde als toen? 

0 = nooit 

1 = 1 keer per week 

2 = 2-4 keer per week 

3 = 5 keer of vaker per week 

Foa et al., 1993. zie www.behandelprotocollen.nl voor te downloaden versies van bijlagen uit deze serie. 

http://www.behandelprotocollen.nl


4. Hoe vaak hebt u de afgelopen week meegemaakt dat u emotioneel overstuur raakte wan
neer u aan de traumatische gebeurtenis werd herinnerd? 

0 = nooit 

1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 

3 = 5 keer of vaker per week 

5. Hoe vaak hebt u de afgelopen week lichamelijke klachten gehad (bi jvoorbeeld hartkloppin
gen of zweet uitbreken) wanneer u aan de traumatische gebeurtenis werd herinnerd? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 

3 = 5 keer of vaker per week 

6. In hoeverre hebt u de afgelopen week geprobeerd om niet aan de traumatische gebeurtenis 
te denken of geprobeerd om niet de gevoelens te voelen die erbij horen? 

0 = nooit 

1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 

3 = 5 keer of vaker per week 

7. Hoe vaak hebt u de afgelopen week geprobeerd om activiteiten, plaatsen of dingen te ver
mijden die u aan de traumatische gebeurtenis herinneren? 

0 = nooit 
1 = af en toe 

2 = vrij vaak 

3 = bijna altijd 

8. In hoeverre hebt u de afgelopen week moeite gehad om u belangrijke delen van wat er ge
beurd is (t i jdens de traumatische gebeurtenis) te herinneren? 

0 = helemaal geen moeite 
1 = beetje 

2 = nogal 
3 = erg veel moeite 
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9. In hoeverre hebt u de afgelopen week sterke negatieve overtuigingen over uzelf, andere 
mensen of de wereld gehad (bi jvoorbeeld 'Ik ben slecht', 'E r is iets vreselijk mis met mij', 
'Niemand is te vertrouwen', 'De wereld is door en door gevaarl i jk ')? 

0 = nooit 

1 = soms 
2 = vaak 
3 = erg vaak - altijd 

10. In hoeverre hebt u de afgelopen week uzelf of anderen (de dader niet meegerekend) de 

schuld gegeven van de stressvolle gebeurtenis of de gevolgen daarvan? 

0 = nooit 

1 = soms 
2 = vaak 

3 = erg vaak - altijd 

11. In hoeverre hebt u de afgelopen week sterke negatieve gevoelens zoals boosheid, schaam

te, schuld, afschuw en/of angst gehad? 

0 = nooit 
1 = soms 
2 = vaak 

3 = erg vaak - altijd 

12. Was u de afgelopen week minder geïnteresseerd in dingen die u gewoonlijk belangrijk of 
leuk vond (bijvoorbeeld hobby's, sociale act iv i tei ten)? 

0 = nee, helemaal niet 
1 = beetje 

2 = nogal 
3 = ja, heel sterk 

13. Voelde u zich de afgelopen week op een afstand of afgesneden van andere mensen? 

0 = nee, helemaal niet 
1 = beetje 

2 = nogal 
3 = ja, heel sterk 



14. In hoeverre hebt u de afgelopen week moeite gehad om positieve gevoelens zoals liefde en 

geluk te ervaren? 

0 = helemaal geen moeite 

1 = beetje 
2 = nogal 
3 = erg veel moeite 

15. Voelde u zich in de afgelopen week bijzonder prikkelbaar of boos en liet u dat door uw ge
drag merken (bi jvoorbeeld schreeuwen, gooien, s laan)? 

0 = nee, helemaal niet 

1 = beetje 
2 = nogal 

3 = ja, heel sterk 

16. Hoe vaak hebt u de afgelopen week te veel risico genomen of dingen gedaan die u schade 

kunnen toebrengen? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 

2 = 2-4 keer per week 
3 = 5 keer of vaker per week 

17. Was u de afgelopen week erg waakzaam of op uw hoede (bi jvoorbeeld controleren of er 
iemand in de buurt is, ongemakkeli jk wanneer je geen overzicht hebt)? 

0 = nooit 
1 = soms 

2 = vaak 
3 = erg vaak - altijd 

18. Was u de afgelopen week erg schrikacht ig/snel geschrokken? 

0 = nooit 
1 = soms 
2 = vaak 

3 = erg vaak - altijd 
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19. In hoeverre hebt u de afgelopen week moeili jkheden met concentreren gehad (bi jvoorbeeld 

de draad kwijtraken ti jdens een gesprek, de tv niet kunnen volgen, niet meer weten wat je 

zojuist gelezen hebt)? 

0 = nooit 
1 = soms 
2 = vaak 

3 = erg vaak - altijd 

20. Hoe vaak hebt u de afgelopen week problemen gehad met inslapen of doorslapen? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 

3 = 5 keer of vaker per week 

21. Hoe vaak hebt u de afgelopen week het gevoel gehad alsof u zich buiten uzelf bevond, alsof 
u van buitenaf naar uzelf keek of alsof u uw gedachten en gevoelens waarnam alsof ze van 
iemand anders waren (bi jvoorbeeld het gevoel dat u droomde terwijl u in feite wakker was, 
dat de tijd langzamer ging, of een onwerkelijk gevoel over uzel f)? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 

2 = 2-4 keer per week 
3 = 5 keer of vaker per week 

22. Hoe vaak hebt u de afgelopen week ervaren dat de dingen om u heen onwerkelijk, heel 
vreemd of onbekend leken (bi jvoorbeeld dingen om u heen leken op een droom of een film
scène, ver weg of vertekend)? 

0 = nooit 
1 = 1 keer per week 
2 = 2-4 keer per week 

3 = 5 keer of vaker per week 

Scoring 

De totaalscore bestaat uit een optelling van alle 22 i temscores met een range van 0 tot 66. 



Bij lage 6.2 
Exposuretherapie voor de 
posttraumatische-stressstoornis 

Exposure bij PTSS 

Na een traumatische gebeurtenis vermijden veel mensen gedachten, gevoelens, situaties en 
activiteiten die hen aan die gebeurtenis doen denken, omdat herinneringen aan het trauma 
angst oproepen. Hoewel vermijding van de herinneringen ervoor zorgt dat u zich op korte ter
mijn rustiger en ontspannener voelt, wordt het probleem op de lange termijn juist erger, omdat 
u niet leert dat uw angstige verwacht ingen niet uitkomen. Het advies dat veel mensen in uw 
omgeving waarschijnli jk geven is: 'Denk er maar niet meer aan.' Dat is wel goed bedoeld, maar 
helpt niet. Confrontatie met de dingen die u vermijdt is op de korte termijn moeilijker, maar 
helpt wel veel beter om uw angsten te overwinnen. Die confrontatie noemen we exposure. 

Hoe werkt exposure? 

Als u de confrontatie met de dingen die u vermijdt aangaat, zult u van tevoren bang zijn dat er 
akelige dingen gaan gebeuren. U bent bijvoorbeeld bang dat u de controle over uzelf verliest. 
Echter, wanneer u uzelf op een systematische manier en onder veilige omstandigheden con
fronteert met dingen die u angstig maken, kunt u ervaren en leren dat dat reuze meevalt. Uw 
angstige verwacht ingen komen niet uit. Als u de exposure regelmatig herhaalt, zal daardoor uw 
angst langzamerhand afnemen. Met andere woorden, u gaat zich ontspannener voelen in die 
situaties. We noemen dit uitdoving. 

Het is ongeveer hetzelfde als opnieuw op de fiets stappen na te zijn gevallen. Als iemand 
dat niét doet, wordt hij steeds banger en banger om te gaan fietsen. Als iemand zichzelf echter 
dwingt toch te gaan fietsen, ondanks de angst, wordt hij geleidelijk minder bang. Hij ervaart 
dan dat hij niet steeds van de fiets af valt, maar gewoon kan blijven fietsen. 

Imaginaire exposure 

Zo werkt het ook met angstige herinneringen. Blootstell ing aan uw herinneringen noemen we 
imaginaire exposure. Als u de herinneringen niet vermijdt, maar ze juist ophaalt, zult u op den 
duur met minder angst aan die gebeurtenis kunnen terugdenken. U merkt namelijk dat deze 
angstige herinneringen niet gevaarli jk zijn, en dat u ze aankunt. Door uzelf bloot te stellen aan 
de herinneringen aan uw trauma, door het trauma in gedachten opnieuw te beleven, kunt u 
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controle krijgen over de herinneringen. Ze zullen dan minder snel tevoorschijn komen op mo
menten dat u dat niet wilt. Dit wil zeggen dat de f lashbacks en de nachtmerries die veel mensen 
ervaren na een traumatische gebeurtenis, minder vaak voorkomen. En als ze nog wel voorko
men, kunt u ze beter aan. Ook zult u merken dat u door de exposurebehandeling anders gaat 
denken over uzelf en de wereld om u heen, uw gedachten worden genuanceerder. 

Exposure in vivo 

Er zullen ook dingen zijn in het dageli jkse leven die u nu liever vermijdt. Bi jvoorbeeld een film 
of televisieprogramma bekijken over het onderwerp van uw traumatische gebeurtenissen. Of 
naar een drukke plek gaan, omdat u daar het overzicht niet meer hebt. Ook daaraan gaat u 
zich blootstellen. We noemen dat exposure in vivo. Het is voor de behandeling belangrijk dat u 
zelf zo veel mogelijk materiaal verzamelt dat met uw trauma's te maken heeft: geuren, foto's, 
geluiden, filmpjes enzovoort. 

Opbouw van een sessie 

Elke sessie is min of meer gelijk. De sessie duurt in totaal anderhalf uur. We beginnen altijd met 
het invullen van de PTSS-k lachtenschaal en een bespreking van de afgelopen week. Daarna 
volgt een uur waarin het de bedoeling is dat u zo precies mogelijk vertelt wat er allemaal ge
beurd is en hoe u zich daarbij gevoeld hebt. De bedoeling is dat u de gevoelens die dit oproept 
zo veel mogelijk toelaat. Dat is de imaginaire exposure. Hiervan wordt een audio-opname ge
maakt. Die audio-opname gaat u thuis beluisteren. Neemt u hiervoor een apparaat mee waarop 
geluid opgenomen kan worden, zoals uw smartphone of een mp3-speler. Daarna is er tijd voor 
de nabespreking: u kunt vragen stellen, uw ervaringen delen en nadenken over wat u ervan ge
leerd hebt. Tijdens dit uur doet u ook samen met de therapeut andere oefeningen, bijvoorbeeld 
samen kijken naar een film die u aan het trauma doet denken, of het bekijken van foto's. Dat is 
exposure in vivo. 

Is exposure moeilijk? 

Behandeling met exposure lijkt in het begin heel moeilijk en veel mensen die een traumatische 
gebeurtenis hebben meegemaakt zijn bang eraan te beginnen. Dat is logisch, het zijn immers 
geen prettige herinneringen. In plaats van vermijden, zoeken we de angst juist op. Daarom kan 
de angst in het begin eerst toenemen, maar dat is juist een goed teken. Die toename van de 
angst is wel iswaar vervelend, maar noodzakelijk om ervan te kunnen leren. Al snel zal de angst 
weer afnemen. De behandeling is echter nooit te zwaar. U kunt voor een groot deel zelf het 
tempo bepalen en de totale behandelingsduur is doorgaans kort. Door de structuur in de be
handeling, de veilige omstandigheden en de begeleiding, bent u in staat om de moeili jkheden 
te overwinnen. 



Actieve inzet 

Het effect van de behandeling is gebaseerd op de regelmatige blootstelling door uzelf aan de 
herinneringen aan het trauma. Eens per week is daarvoor niet voldoende. Daarom is het van 
essentieel belang ook thuis uzelf eraan bloot te stellen. Dit gebeurt door de geluidsopname van 
de sessie vijfmaal per week te beluisteren. Daarnaast zult u ook andere exposureoefeningen 
doen, waarin u situaties opzoekt die u aan het trauma doen denken. Zo kunt u teruggaan naar 
de plaats waar het trauma plaatsvond of een film bekijken waarin een soortgelijk trauma voor
komt. Ook daarbij is herhaling belangrijk: hoe vaker u oefent, hoe sneller het verbeteringspro
ces verloopt. De behandeling wordt geëvalueerd aan de hand van uw scores op de PTSS-k lach
tenschaal. De behandeling vraagt dus een act ieve inzet van u, die vrijwel elke dag investering 
vraagt. Hoe meer u oefent, hoe sneller het resultaat voelbaar zal zijn. 

De therapeut 

Uw therapeut is ervaren in het behandelen van PTSS en het uitvoeren van de exposure op een 
goede en veilige manier. De therapeut zal u op allerlei manieren helpen bij de exposureoefenin
gen, en bij het overwinnen van uw angst. U kunt het niet fout doen, de therapeut zal u leren hoe 
de exposure het best uitgevoerd kan worden bij u, en de therapeut past de therapie altijd aan 
uw persoonlijke situatie aan. De therapeuten zijn gewend aan het aanhoren van allerlei t rauma
tische verhalen en hebben veel ervaring. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw therapeut iets raar 
of belastend vindt, en u hoeft zich zeker niet te schamen voor uw verhaal. 

Positieve kanten? 

We hebben goede resultaten met deze behandeling en de prognose is goed. Uit onderzoek is 
keer op keer gebleken dat de behandeling zeer effectief is. Met de tijd zult u zien dat de be
handeling een uitdaging voor u is, dat u een goed gevoel krijgt over uzelf, dat uw gedachten 
over het trauma genuanceerder worden en dat uw klachten zullen verminderen. Het is niet altijd 
makkelijk om nare details van het trauma op te halen, maar veel mensen vinden het ook fijn 
dat ze eindelijk al die details een keer kunnen delen met iemand. Dingen waar je met anderen 
niet zo makkelijk over praat. U zult uiteindelijk weer aan de traumatische gebeurtenis kunnen 
denken en erover kunnen praten zonder de angst steeds te voelen. Door de behandeling zult u 
de gebeurtenis verwerken. 



Bij lage 6.3 
Sessieplanningsformulier 

Trauma Dader Leeftijd Specifieke situatie Herbelevingen 
(0-10) 

Exposure
sessie 

1 4 1 0 



Bij lage 6.4 
Subject ive-Units-of-Distress-
schaal (SUD-schaa l ) 

Patiënt: Datum: 

Noteer de mate van angst op een schaal van 0 (= geen) tot 100 (= veel). 

1. Na 5 minuten 

0 20 40 60 80 100 

2. Na 10 minuten 

0 20 40 60 80 100 

3. Na 15 minuten 

0 20 40 60 80 100 

4. Na 20 minuten 

0 20 40 60 80 100 

5. Na 25 minuten 

0 20 40 60 80 100 

6. Na 30 minuten 

0 20 40 60 80 100 

7. Na 35 minuten 

0 20 40 60 80 100 

8. Na 4 0 minuten 

0 20 40 60 80 100 

9. Na 45 minuten 

0 20 40 60 80 100 

10. Na 50 minuten 

0 20 40 60 80 100 

11. Na 55 minuten 

0 20 40 60 80 100 

12. Na 6 0 minuten 

0 20 40 60 80 100 



Bij lage 6.5 
Dagboekformulier 
geluidsopname beluisteren 

Naam: Ingevuld na sessie: 

Datum Tijdstip Angst (0-100) 

Voor Hoogste 
piek 

Na 

Opmerkingen 

H ü 
ü 

Hü 
B H 

n Ê B B 



Bij lage 6.6 
Angst ige verwachtingen 

Als ik de exposureoefening ga doen ben ik het bangst dat ik 

(Voorbeelden:. . . dat ik de controle verlies, ... dat ik gek word, ... dat ik in paniek zal raken,... dat 

ik overspoeld word door emoties) 

Geloofwaardigheid angstige verwachting 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal niet geloofwaardig Heel geloofwaardig 

Geloofwaardigheid angstige verwachting achteraf 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal niet geloofwaardig Heel geloofwaardig 



Bij lage 6.7 
Exposure-in-vivoli jst: 
inventarisatie van vermijdings-
en vei l igheidsgedrag 

Vermijdingsgedrag is een van de symptomen van PTSS. Dit houdt in dat u allerlei dingen uit de 
weg gaat, om te voorkomen dat u aan de traumatische gebeurtenissen herinnerd wordt. Vaak 
vermijden mensen bepaalde geuren, plekken, personen, geluiden, voorwerpen, beeldmateriaal 
en/of activiteiten. Er zal vermijdingsgedrag zijn waar u zich duidelijk bewust van bent, maar 
van sommige vermijdingsgedragingen zult u zich minder bewust zijn. Daarnaast is er ook vaak 
sprake van veil igheidsgedrag, dat wil zeggen dat u bepaalde dingen doet om uzelf zo veilig 
mogelijk te voelen. 

Om u te helpen uw eigen vermijdings- en veil igheidsgedrag in kaart te brengen, volgen hier 
voorbeelden van allerlei soorten van dit gedrag. Vervolgens kunt u het formulier gebruiken om 
uw eigen vermijdings- en veil igheidsgedrag in kaart te brengen en op een rijtje te zetten welk 
materiaal u nodig hebt om hiermee te oefenen. 

Voorbeelden van vermijdingsgedrag 

Geuren • de geur van bier 
• de geur van een parfum 
• de geur van een bos 
• de geur van regen 
• de geur van vuur 

Plekken • de plek waar het trauma heeft plaatsgevonden 
• in het donker buiten lopen 
• alleen thuis zijn 
• naar een café gaan 

Personen • mannen 
• vrouwen 
• (familieleden of bekenden van) de dader 
• bevolkingsgroepen 

Geluiden • muziek 
• sirenes 
• lawaai 
• hijgen of zwaar ademen 
• vuurwerk 



Voorwerpen • messen 
• auto's 
• asbak 
• pistool 

Activiteiten • seks 
• lichamelijk contact met anderen (in een drukke rij in een 

winkel staan, handen schudden, feliciteren als iemand 
jarig is) 

• huishoudelijke taken 
• autorijden 
• fietsen 
• eten 

Beeldmateriaal • tv-programma's of films 
• foto's 
• plaatjes op internet, in tijdschriften of kranten 

Overig • praten over zichzelf 
• bepaalde gevoelens 
• praten over het trauma 
• bepaald voedsel 

Voorbeelden van veiligheidsgedrag 

altijd medicatie meenemen 
deuren altijd afsluiten 
altijd ervoor zorgen de hele ruimte te kunnen zien 
ervoor zorgen altijd alles te kunnen horen 
altijd een telefoon meenemen 
ervoor zorgen niet alleen te zijn 
flesje water meenemen 
de omgeving in de gaten houden 
alarminstallaties 
telefoonnummers politie altijd bij zich dragen 
met lichten aan slapen 
ontspanningstechnieken tijdens spannende momenten 
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Eigen inventarisatie vermijdings- en veiligheidsgedrag 

Geef in onderstaande tabel aan welke dingen u vermijdt om te voorkomen dat u aan de trau

matische gebeurtenis herinnerd wordt. 

Welke geuren vermijd ik? 

Welke plekken vermijd ik? 

Welke personen vermijd ik? 

Welke geluiden vermijd ik? 

Welke voorwerpen vermijd ik? 

Welke activiteiten vermijd ik? 

Welk beeldmateriaal vermijd ik? 

Welke overige dingen vermijd ik? 



Geef in onderstaande tabel aan wat u doet om u zo veilig mogelijk te voelen. 

Welk veiligheidsgedrag pas ik toe? 

Geef in onderstaande tabel aan welk materiaal u nodig hebt voor exposure-in-vivo-oefeningen. 

Welk materiaal heb ik nodig voor 
exposure-in-vivo-oefeningen? 



Bij lage 6.8 
Formulier exposure in vivo 

Naam: Ingevuld na sessie: 

N
a B I B i B i I B I 

0-
10

0)
 

Ti
jd

en
s B i B I B I B I B I B I 

A
ng

st
 (

 

V
oo

r BH B i I B B I B I ^B 

N
a • 

V
er

w
ac

ht
in

g 

V
oo

r • • 

•a
ch

t 8 8 8 8 8 • 

O
pd

i 1BHB illill BBBI BBW 8HB 

Ti
jd

st
ip

 

f f f BE B m B 

:u
m

 HBBI S S •881 389 HES 

Da
l HHH B ^ H I 




