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Woord vooraf

Wij leven in 2012 in een kennismaatschappij. Toch is het niet zo eenvoudig kennis te vergaren 
en toegankelijk te maken. Kennis is ervaring vermenigvuldigd met informatie. Deze algemeen 
bekende mathematische formule van kennis is opgesteld door de kenniswetenschapper prof.dr. 
Mathieu Weggeman. Belangrijk aan deze visie op kennis is dat de ervaring met het onderwerp 
en de informatie over ditzelfde onderwerp pas leiden tot kennis. Kennis binnen een vakgebied 
is fluïde en baant zich een weg door de tijd (t). Het stilzetten van de tijd teneinde de op dat 
moment aanwezige kennis vast te leggen, creëert een dilemma: de kennis is vastgelegd en 
tegelijkertijd historisch en mogelijk verouderd. Het vraagt een brede en overstijgende visie en 
inzet om een handboek te maken dat niet door t + 1 wordt ingehaald.
In de afgelopen decennia is de kennis over de psychotraumatologie aanzienlijk toegenomen. 
In het post-wo ii-tijdperk kreeg, na een eerste periode van zwijgen, de stem van het verleden 
een plaats. De ontmenselijking tijdens wo ii was voor velen een echo die luider ging klinken. 
In die tijd werd door te luisteren naar de getroffenen kennis ontwikkeld over de gevolgen van 
traumatiserende gebeurtenissen. Door inzichten uit multidisciplinaire hoek werd een domein 
gecreëerd dat wij nu de psychotraumatologie noemen. Naast medische, psychologische en 
sociologisch-wetenschappelijke aandacht kreeg dit ook een grote maatschappelijke weerklank. 
Daarmee werd de thematiek binnen dit domein verbreed en verrijkt, en kreeg het de plaats die 
het verdient. Geen enkelvoudige benadering, maar een spectrumbrede visie op de gevolgen van 
ernstige gebeurtenissen. Een existentiële reactie na existentiële gebeurtenissen, met diverse 
ernstige of minder ernstige implicaties.
Het samenstellen van een handboek van de kennis op dit terrein vergt veel inzet en doorzet-
tingsvermogen. Het resultaat is een magnum opus waarin de vele auteurs en de redactie 
de buitengewoon goede toonzetting en kleur hebben gekozen. Vooral de door de redactie 
gemaakte brede selectie van onderwerpen overstijgt de tijd en is voor de praktijk van bijzonder 
belang. Een handboek voor de professional over de laatste stand van zaken is van grote 
importantie en geeft ook aan welke vragen nog een antwoord behoeven. In een van de eerste 
handboeken psychiatrie die ik in de jaren tachtig onder ogen kreeg, van Kaplan en Saddock, 
werden de uitgangspunten van de psychotherapie en de medicamenteuze ondersteuning als 
preferente behandelmethoden gezien. Intensief onderzoek en studie heeft echter geleerd dat 
de verscheidenheid van klachten, de persoon met deze klachten en zijn psychologische profiel, 
variabelen zijn die van wezenlijk belang zijn voor de keuze van behandeling en begeleiding. 
Deze multicomplexe dynamiek wordt in dit handboek op zeer begrijpelijke wijze uitgelegd en 
vastgelegd. De lezer wordt zo meegenomen in de hedendaagse visie op genese en behandeling 
van posttraumatische stressstoornissen. 
Het handboek had als ondertitel ‘de facetten van psychotrauma’ kunnen dragen. Het enige 
nadeel zou dan zijn dat het woord facet te weinig de dynamiek van de ontwikkeling van kennis 
weergeeft. 
Al meer dan 25 jaar richt ik mij op het veld van de psychotraumatologie. Enerzijds als profes-
sional, anderzijds als bestuurder. Verheugd lees ik hier het residu van de kennis, mooi uitgelijnd 
en beschreven door mensen uit de praktijk. Daarmee is het waarlijk een handboek van kennis 
zoals hiervoor omschreven. Bijzonder is niet alleen de veelheid van onderwerpen, maar ook het 
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multidimensionele karakter waarvoor in dit handboek aandacht wordt gevraagd. Want het is 
juist dit brede spectrum dat maakt dat we op bijzondere wijze een afweging moeten maken bij 
de gehele benadering van trauma. Naast de individuele, organisatorische aanpak is ook de focus 
op de samenleving van groot belang. 
Het door de redactie al in 2004 genomen initiatief verdient veel lof, waardering en dank. Dit 
handboek zal de lezer inspireren om zich verder in dit domein te verdiepen, zich te verwon-
deren en vragen te blijven stellen. 

drs. J.W. Reerds, MBA
voorzitter Raad van Bestuur, Arq Psychotrauma Expert Groep, Diemen



Proloog

In een tijd van onderlinge internationale en wetenschappelijke afhankelijkheid is het een 
opmerkelijke prestatie dat een groep van therapeuten en wetenschappelijk onderzoekers uit 
een klein taalgebied, het Nederlands, een naslagwerk van hoge kwaliteit realiseert. Dat geldt in 
het bijzonder als het ook nog eens gaat over posttraumatische stressstoornissen. Het heeft de 
psychiatrie veel tijd gekost voor het de betekenis van traumatische ervaringen voor de mentale 
en fysieke functies van mensen en voor intermenselijke betrekkingen serieus ging aanpakken. 
Het zijn juist Nederlanderse wetenschappers die hierbij voor de troepen uitliepen. De systema-
tische bestudering van traumatische stress is nauwelijks meer dan drie decennia oud. Het is 
niet zo dat de effecten van trauma op de geest, de hersenen en het lichaam niet eerder waren 
opgemerkt, maar de maatschappij heeft lange tijd enorme weerstand gehad tegen het onder 
ogen zien van het feit dat schokkende en angstaanjagende ervaringen diepe en blijvende 
veranderingen bij mensen teweeg kunnen brengen.
De eerste natuurramp in mijn leven was de grote watersnoodramp van 1953. Ik herinner me de 
krantenfoto’s van mensen die vanaf de daken van hun huizen geëvacueerd werden door leger-
helikopters. En het beeld van koningin Juliana die met hoge kaplaarzen aan eten serveerde aan 
mensen die door de ramp dakloos waren geworden. Het huis waarin ik ben opgegroeid stond 
een paar kilometer ten noorden van het rampgebied en grensde aan de kust van Scheveningen. 
Ik keek met angst en beven toe hoe in de gierende storm gigantische met grijs schuim gekuifde 
golven te pletter sloegen tegen de dijk. En ook hoe de golven er soms overheen kwamen en de 
straten erachter bedolven met water. Er stond in de hoofdstraat van Scheveningen bijna een 
halve meter water. Roeiboten hadden tijdelijk de plaats ingenomen van de fiets als belang-
rijkste vervoersmiddel. De radio zond continu uit waar de dijken in het land gebroken waren 
en op welke locaties zich reddingsteams bevonden. Talloze boerderijen, complete gemeenten 
en hele eilanden waren overspoeld. De ijzige vloed doodde meer dan 1.800 mensen en 200.000 
varkens, paarden en koeien. Daarnaast waren er 47.000 gebouwen beschadigd of vernietigd.
Voor een jonge jongen wiens leven niet direct bedreigd werd door de vloed was dit een 
machtige tijd. Slechts acht jaar na het herstel van de verwoestingen van de Tweede Wereld-
oorlog, vocht het land in een gezamenlijke strijd tegen het water. Als kinderen doneerden 
we uit onze spaarpot aan collectes op school en in de kerk; via de kranten werd de bevolking 
regelmatig geïnformeerd over de vooruitgang die werd geboekt. De ramp bracht een grote 
herwaardering van de nationale prioriteiten met zich mee, hetgeen resulteerde in ingrijpende 
verbouwingen aan sluizen, dammen, en dijken. Na verloop van tijd leidde dit tot een funda-
mentele herstructurering van het Nederlandse landschap. Deze ervaring leerde mij al vroeg dat 
leiders in kaplaarzen en een verstandig openbaar bestuur in aanzienlijke mate de kwaliteit van 
het leven van mensen kunnen beïnvloeden. Achteraf beschouw ik de Nederlandse reactie op 
de watersnoodramp van 1953 nog steeds als de belichaming van een doordachte reactie op een 
collectief trauma.
We hebben echter een vreemde relatie met trauma. Aan de ene kant staat het volop in de 
aandacht. Kranten, radio- en tv-programma’s schotelen ons permanent de nieuwste bewijzen 
voor dat het leven gevaarlijk, verraderlijk en gewelddadig kan zijn. De media zijn er vaak als 
eerste bij als een kind wordt ontvoerd en gedurende een periode van jaren seksueel wordt 
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misbruikt, of wanneer een soldaat gewond raakt of wordt gegijzeld, of als een psychotische 
moeder haar kinderen verdrinkt. De media doen uitgebreid verslag waarbij ze het liefst geen 
detail onvermeld laten, en verwoorden op eloquente wijze onze gezamenlijke morele veront-
waardiging.
Traumatische gebeurtenissen kunnen inspireren tot een vaak kortdurende, maar grenzeloze 
vrijgevigheid. Aan de andere kant, zodra de eerste ervaringen zijn opgetekend en de media 
weer zijn vertrokken, kenmerken we ons door een systematisch negeren van de nasleep van 
trauma. Wij geven de voorkeur om te leven in ontkenning. De ondergrondse beproeving van 
de 33 Chileense mijnwerkers hield een wereldwijd publiek bezig totdat ze uiteindelijk werden 
gered uit de halve kilometer diepe tunnel waar ze 69 dagen waren opgesloten. Ruim een jaar 
later zijn de meesten van hen werkloos, straatarm, en wanhopig. Dezelfde soort ontkenning van 
de werkelijkheid van trauma komt ook voor in instellingen en zorgprogramma’s die juist zijn 
belast met het diagnosticeren en behandelen van trauma.
Hetzelfde geldt voor de slachtoffers zelf: veel soldaten, slachtoffers van verkrachting en 
kinderen die zijn misbruikt en mishandeld zijn zo overweldigd door de impact van de gebeur-
tenis dat ze zich niet kunnen herinneren wat er met hen is gebeurd. Slachtoffers van traumati-
serende gebeurtenissen delen het verlangen van de samenleving om trauma’s te vergeten en 
om verder te gaan met hun leven. Hun schaamte over de manier waarop het trauma hen heeft 
veranderd doordrenkt hun hele bestaan: ze kunnen er niet tegen als ze de persoon op straat 
willen aanvallen die eruit ziet als hun verkrachter, ze haten het hoe gemakkelijk ze zich laten 
gaan en hoe ze zich afreageren op hun kinderen en ze kunnen er niet tegen dat ze zo gemak-
kelijk geïntimideerd raken. Voortdurend leven met deze posttraumatische reacties geeft hunzelf 
(en de mensen om hen heen) aanleiding te geloven dat hun manier van reageren op wat er met 
hen is gebeurd eigenlijk komt doordat ze altijd al een defect hadden. 
In de afgelopen dertig jaar hebben we een veel beter begrip gekregen van de invloed van 
trauma op het lichaam, de geest en de hersenen. We weten dat er fysiologische veranderingen 
optreden, zoals veranderingen in de regulatie van stresshormonen, een reset van alarmsy-
stemen in de hersenen. Dit veroorzaakt een verandering in de gevoeligheid voor waarneming 
van dreiging en gevaar ook bij niet-bedreigende gebeurtenissen. Het kost moeite om te leren 
van nieuwe ervaringen en er is een verlies van contact met de kern van het eigen zelf: een 
belichaming van het gevoel aanwezig te zijn en te leven. Deze fysiologische veranderingen 
kunnen de problemen die bij ptss horen begrijpelijk maken: agressie, woede, problemen met 
concentreren, passiviteit, gevoelens van hulpeloosheid en problemen met het aangaan en 
onderhouden van intieme realties. Dit zijn geen morele tekortkomingen, geen tekenen van 
gebrek aan wilskracht of van luiheid, zelfmedelijden of een slecht karakter, ze zijn de overblijf-
selen van traumatische ervaringen. Nu we dit beter begrijpen, zijn we in staat om mensen 
aanzienlijk beter te helpen met deze problemen. En nu we zijn begonnen met het ontwikkelen 
van meer effectieve behandelingen, zullen we de werkelijkheid onder ogen moeten zien dat we 
hieraan als samenleving iets moeten doen.
Het begrijpen van de geest, de hersenen en psychische processen is voortdurend in beweging: 
nieuwe technieken worden onderzocht en oude worden vervangen en vergeten. Soms kan 
praten over wat er is gebeurd het alleen maar erger maken: als iemand zich de verschrikke-
lijke ervaring voor de geest haalt, kan dit het alarmsysteem van de hersenen weer activeren. 
Hierdoor worden zo veel stresshormonen afgegeven dat er een herbeleving optreedt van de 
traumatische gebeurtenis met alle overweldigende gevoelens van dien en kan de persoon zich 
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voelen alsof hij letterlijk herbeleeft wat er gebeurde en overweldigd worden door die ervaring. 
De meeste misbruikte en mishandelde kinderen die we behandelen worden agressief of ze 
verdoven als we hen vragen wat er met hen is gebeurd. Een grote meerderheid van de terugke-
rende veteranen uit Irak en Afghanistan voelt er niets voor om te praten over hun ervaringen. 
Deze weerstand kan enorm groot zijn. Dit is ook niet verwonderlijk en past bij de wijsheid in 
een van W.H. Auden’s gedichten als hij zegt ‘de waarheid, net als liefde en slaap, verafschuwt 
benaderingen die te intens zijn’ (1941, p27).
Vandaag de dag gaan pillen samen met praten, maar tot dusverre geeft geen van beide 
afdoende oplossingen voor de impact van trauma op de mens. Gelukkig voorziet de zich 
ontwikkelende kennis over de wijze waarop trauma van invloed is op de geest, het lichaam 
en op de hersenen ons van nieuwe paradigma’s voor het effectief behandelen van de effecten 
van traumatische stress. Belangrijke ontdekkingen in de neurowetenschap uit de afgelopen 
twee decennia hebben het mogelijk gemaakt om de verbindingen tussen geest, hersenen en 
lichaam te begrijpen, om zo de onderliggende fysiologie van mentale toestanden te zien. Een 
van de meest baanbrekende resultaten komt uit beeldvormend onderzoek waarmee een nieuw 
inzicht ontstaan is over de manier waarop traumatische ervaringen letterlijk effect hebben op 
de neuronale ‘bedrading’ van de hersenen.
Door middel van gehechtheidsonderzoek bij kinderen en de nieuwe beeldvormende technolo-
gieën hebben we veel geleerd over de rol van hechting op de ontwikkeling van de hersenen van 
het kind. De mens is eerst en vooral een sociaal dier waarvan de biologie diep is verweven met 
de ander (we noemen dit interpersoonlijke neurobiologie). Dit geldt voor elke levensfase. We 
kunnen dit zien in de manier waarop moeders de fysiologische toestand van baby’s reguleren 
(en vice versa). Deze effecten kunnen niet alleen worden gemeten in termen van hartslag, 
bloeddruk en hormonen, maar ook in hersenactiviteit. De impact van de interpersoonlijke 
neurobiologie is het grootst in de periode dat de hersenen net beginnen om een kaart van de 
wereld te vormen, en om zich te ‘bedraden’ naar aanleiding van opgedane ervaringen.
Het gezin is bedoeld als ‘rustplaats in een harteloze wereld’ en kinderen die worden gekoesterd, 
aangeraakt en aangesproken, zullen een fundamenteel gevoel van veiligheid in een 
beheersbare wereld kunnen ontwikkelen. Echter, traumatische ervaringen, zoals verwaarlozing, 
mishandeling en misbruik tijdens de kritische periodes waarin essentiële verbindingen worden 
gesmeed in de hersenen, zijn van invloed op de organisatie van het perceptuele systeem van 
de hersenen, maar ook op de regelgevende systemen die emoties beheersen. Aangezien de 
geest en de hersenen zich ontwikkelen in overeenstemming met het doel waarvoor ze worden 
gebruikt, richten de hersenen van het misbruikte kind zich op de controle van de bedreiging 
ten koste van alle andere ontwikkelingstaken die de hersenen uitvoeren in dat stadium van het 
leven. Dat is waarom kindermishandeling, wat het gevoel van veiligheid van het kind ernstig 
verstoort juist op het moment dat een groot deel van de bedrading van de hersenen plaats-
vindt, zulke verwoestende gevolgen kan hebben.
Trauma overkomt niet alleen andere mensen: het overkomt onszelf, onze vrienden, familie en 
buren. Een op de vijf Amerikanen is seksueel misbruikt als kind, een op de vier werd zo hard 
geslagen door een ouder dat het zichtbaar lichamelijk letsel opleverde, bij een op de drie paren 
is sprake van fysiek geweld. Een kwart van ons is opgegroeid met alcoholische familieleden en 
een op de acht is getuige geweest van fysiek geweld tegen onze moeders. Dergelijke ervaringen 
laten diepe sporen na in de manier waarop onze geest en hersenen worden georganiseerd.
Als mens behoren we tot een uiterst veerkrachtig soort. Wij veren terug na aflatende oorlogen, 
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geweld binnen het gezin en door de mens veroorzaakte rampen. Maar ervaringen als deze 
laten onvermijdelijk sporen achter: op onze geest, onze emoties, ons vermogen tot vreugde en 
intimiteit, en zelfs op onze biologie en ons afweersysteem. Dit heeft niet alleen betrekking op 
de direct getroffenen, maar ook op de mensen om hen heen: de vrouwen van mannen met ptss 
hebben de neiging om depressief te reageren en kinderen van depressieve moeders lopen het 
risico angstig en onzeker op te groeien. Mishandelde en misbruikte kinderen gaan vaak over 
tot geweld en onstuimige relatievorming en soldaten zijn at risk voor het terroriseren van hun 
gezinnen1. Het is duidelijk, het is in ieders belang om ervoor te zorgen dat de getraumatiseerde 
kinderen en volwassenen worden geholpen om hun vitaliteit terug te krijgen en om volledig 
deel uit te maken van de samenleving.

prof.dr. Bessel van der Kolk,
medisch directeur The Trauma Center, Justice Resource Institute, director van het National 
Complex Traumatic Stres Network, Boston University School of Medicine, USA

	 	 Noot

 1 In een reeks van Amerikaanse studies gesponsord door het National Institute of Justitce, het 
National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, en het National Institute of Mental Health, werd 
onderzoek gedaan naar de levens van 1.575 slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing. 
Deze slachtoffers kwamen voort uit rechtzaken die plaatsvonden in de periode 1967 tot 1971. In 1994 
werd bijna de helft van deze slachtoffers (de meeste van hen waren dan in de twintig en begin 
dertig) gearresteerd voor overtredingen. 18% werd opgepakt voor een geweldsmisdrijf.
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Inleiding

Tot nu toe bestond er geen Nederlandstalig handboek dat ptss en dissociatieve stoornissen 
in één boek behandelde. Dit handboek, bestaande uit 49 hoofdstukken en geschreven door 
meer dan 70 auteurs, verschijnt een jaar voordat de vijfde versie van de Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders (dsm) de vierde versie uit 1994 zal vervangen. De diagnose 
posttraumatische stressstoornis (ptss) werd in 1980 in de dsm-iii geïntroduceerd en de 
diagnose acute stressstoornis (ass) in 1994 in de dsm-iv. In 1980 deden ook de dissociatieve 
stoornissen formeel hun intrede in de dsm. In de eerdere editie stonden zij als hysterische 
neurose, dissociatief type te boek. De oorlog in Vietnam en het door de Veterans Administration 
gesubsidieerde wetenschappelijk onderzoek naar veteranen speelden een cruciale rol bij de 
introductie van ptss. Trauma is een politieke kwestie, zowel in overdrachtelijke als letter-
lijke zin. Met name ten aanzien van de introductie van ass werd naar voren gebracht dat het 
diagnosticeren van acute stresssymptomen neerkomt op het pathologiseren en medicaliseren 
van een normale stressresponse op traumatiserende gebeurtenissen. 
‘It’s not too late to save “normal”,’ zegt Allen Frances (voorzitter van de toenmalige Task Force 
voor de dsm-iv) op 1 maart 2010 in de Los Angeles Times. Deze vraag raakt nu nog steeds de 
kern van het debat over ptss en verwante stress- en traumagerelateerde stoornissen. Is het een 
sociale entiteit, een normale reactie op de overweldigende stress door oorlog of verkrachting? 
Of is het beter te beschouwen als een ‘echte’ psychische aandoening als gevolg van biologische 
of psychische kwetsbaarheden, die zich manifesteren in een ontoereikend adaptatievermogen 
geconfronteerd met potentieel traumatiserende levensgebeurtenissen? 
ptss en ass en waarschijnlijk ook de dissociatieve stoornissen zijn de enige diagnosen in de 
dsm waarvan wordt aangenomen dat ze het resultaat zijn van specifieke traumatiserende 
stressoren. Dergelijke stoornissen kunnen zich echter ook ontwikkelen na niet-traumatiserende 
gebeurtenissen en zelfs zonder voorafgaande stressvolle omstandigheden. Bovendien lijken 
factoren voor (zoals psychiatrische voorgeschiedenis) en na blootstelling (zoals gebrek aan 
sociale steun) aan trauma van groter belang in de etiologie dan de ernst van het trauma zelf. 
Verder bestaat er veel discussie over het bestaan van een kenmerkend syndroom en kan niet 
worden uitgesloten dat de symptomen soms een amalgaam van stoornissen van andere angst- 
en depressiediagnosen vormen. De allergrootste zorg is mogelijk dat de criteria steeds verder 
worden opgerekt en dat er een wildgroei aan stoornissen ontstaat. Interessant in dit verband 
is de pretraumatische stressstoornis als gevolg van zorgen over het kunnen optreden van een 
traumatiserende gebeurtenis in de toekomst.
Maakt de dsm-5 in 2013 dit handboek uit 2012 nu obsoleet? Waarschijnlijk niet. Opvallend is 
dat ptss en ass met enigszins aangepaste criteria niet langer worden ondergebracht bij de 
sectie angststoornissen, maar in de nieuwe sectie trauma- en stressgerelateerde aandoeningen. 
Een positief effect hiervan is dat posttraumatische reacties hierdoor niet langer als primaire 
angstreacties worden gezien, waardoor meer recht wordt gedaan aan de heterogeniteit van 
stressgerelateerde symptomen. De aparte sectie van dissociatieve stoornissen blijft echter 
gehandhaafd en de, ook in dit handboek beschreven en in de wetenschappelijke en klinische 
gemeenschap heftig bediscussieerde, complexe ptss als gevolg van chronische traumatisering 
komt mogelijk pas in de dsm-6 of -7. Maar de dsm zou de dsm niet zijn als er ook niet wat stoor-
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nissen in de sectie Trauma en stressgerelateerde aandoeningen zouden bijkomen, zoals de 
reactieve hechtingsstoornis en de gedisinhibeerde sociale engagementstoornis. En last but not 
least: herhaaldelijke of extreme exposure aan aversieve details van traumatiserende gebeur-
tenissen via elektronische media, televisie, film of beelden telt nu ook als een echt trauma, op 
voorwaarde dat het werkgerelateerd is. U kunt beter eerst uw verzekeringsvoorwaarden goed 
lezen.

prof.dr. Philip Spinhoven,
hoogleraar klinische psychologie, Universiteit Leiden



Van de redactie

Anno 2012 is de klinische en wetenschappelijke belangstelling voor de effecten van psycho-
trauma, in het bijzonder de posttraumatische stressstoornis, erg groot. De aandacht vanuit het 
onderwijs en diverse opleidingen is aanzienlijk. Er verschijnt een toenemend aantal kwali-
tatief goede studies die het inzicht in de consequenties van traumatische ervaringen en de 
te gebruiken interventies sterk vergroten. De literatuur hierover is echter breed en voor het 
Nederlandse taalgebied erg versnipperd. Dit zag de redactie als aanleiding om een handboek 
over posttraumatische stressstoornissen (ptss) samen te stellen dat als leerboek kan dienen. De 
redactie wil de lezer met dit boek recente klinische en wetenschappelijke inzichten verschaffen 
van waaruit praktisch toepasbare hulp mogelijk is voor mensen met ptss.
Dit boek is bedoeld voor hulpverleners en wetenschappers die vanuit hun werk en/of belang-
stelling te maken kunnen krijgen met effecten van blootstelling aan schokkende gebeurte-
nissen: psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, huisartsen, gedragswetenschappers, 
wetenschappelijk onderzoekers, verpleegkundigen en alle andere professionals in de geestelijke 
gezondheidszorg. Ook is dit handboek informatief voor verpleegkundigen, inrichtingswerkers, 
defensie- en justitiepersoneel, medewerkers van re-integratiediensten, personeelsafdelingen en 
arbodiensten, politie- en brandweermensen en mensen die te maken hebben met slachtoffers 
van seksueel geweld.
De redactie heeft gekozen voor een brede benadering. Dit boek bevat bijdragen van meer dan 
70 auteurs. Het bestaat uit een achttal samenhangende delen. Ieder deel wordt vooraf gegaan 
door een preludium waarin een aspect ervan wordt geïntroduceerd. 
De hoofdstukken uit het eerste deel, Van enkelvoudig trauma tot complexe ptss, (hoofdstukken 
1-4) beschrijven achtereenvolgens de geschiedenis van het begrip posttraumatische stress-
stoornis, de ontwikkeling van de psychotraumatologie in Nederland en de diverse traumaspec-
trumstoornissen. Het deel sluit met een hoofdstuk over theoretische visies waarlangs het veld 
bezien kan worden. 
Deel twee, Gestalten van trauma, bevat een beschrijving van zeven verschillende gestalten van 
trauma (hoofdstukken 5-11), waaronder geweld, oorlog, vluchtelingschap, rampen, noodhulp, 
vroegkinderlijke traumatisering en letsels als gevolg van brandwonden. Al deze gebeurtenissen 
en hun potentiële relatie tot het voorkomen van posttraumatische stress komen aan bod. De 
problemen worden in beeld en getal uitgedrukt.
Het derde deel, Antecedente variabelen: individu, persoonlijkheid en cultuur, (hoofdstukken 12-16) 
beschrijft de betekenis van persoonlijkheid als ook biologische en culturele factoren bij ptss. 
Het is belangrijk voor een goed inzicht in posttraumatische stressstoornissen om de recente 
neurowetenschappelijke bevindingen te schetsen. De aandacht wordt gericht op aspecten 
van de persoonlijkheid, maar ook op genetica en biologie als antecedente variabelen voor de 
ontwikkeling van posttraumatische stressreacties. Ook komen neuronale systemen en circuits 
aan de orde evenals belangrijke hersenstructuren en hun relatie tot functionele veranderingen 
op gebied van stress, geheugen en emotieregulatie bij ptss. De diagnose en therapie van ptss is 
echter ook cultuursensitief, zoals blijkt uit de migratiecontext van migranten en vluchtelingen. 
Deel vier, Opvang na schokkende gebeurtenissen, (hoofdstukken 17-20) gaat in op de directe 
opvang na schokkende gebeurtenissen, zoals geweldsdelicten, verkeersongevallen en calami-
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teiten. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de opvang na schokkende gebeurtenissen voor geüni-
formeerde beroepen. Dit deel biedt een visie op en handvatten voor de aanpak van de gevolgen 
van dergelijke gebeurtenissen.
In deel vijf Diagnostiek en behandeling van ptss bij kinderen (hoofdstukken 21-25), komen 
diagnostiek en behandeling van ptss bij kinderen aan bod. Het diagnostisch proces wordt 
beschreven, evenals risicofactoren, beschermende factoren en de rol van de ouders. Tevens 
komt de psychofarmacologie voor kinderen aan de orde. 
Deel 6, Diagnostiek en behandeling van ptss bij volwassenen, is met 14 hoofdstukken (hoofd-
stukken 26-39) de grootste sectie van het boek. Het beslaat een diagnostisch deel en een deel 
over behandeling. Allereerst gaan auteurs in op de gestructureerde en de klinische diagnostiek 
en het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten voor de diagnostiek van zowel enkel-
voudige ptss als complexe traumagerelateerde stoornissen na vroegkinderlijke traumatisering. 
Het deel over behandeling start met een algemeen hoofdstuk gewijd aan algemene behande-
lingsmethoden en procedures en wordt gevolgd door hoofdstukken over moderne stromingen: 
Cognitieve Gedragstherapie (cgt), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr), 
Beknopte Ecclectische Psychotherapie voor ptss (bepp) en de Narrative Exposure Therapie (net). 
Twee hoofdstukken hebben betrekking op empirisch minder gevalideerde maar in de praktijk 
niet minder gebruikte behandelvormen: hypnose en hypnotische technieken en aanvullende, 
innovatieve en computerondersteunde therapieën. De sectie gaat door met twee behandel-
hoofdstukken over complexe ptss en complexe traumagerelateerde stoornissen na vroegkin-
derlijke traumatisering. Tenslotte volgt een uitgebreid hoofdstuk over de psychofarmacologie. 
Deel 7, Implicaties van trauma, (hoofdstukken 40-44) beschrijft implicaties van trauma aan de 
hand van de thema’s schaamte en schuld, boosheid en agressie, stress en lichamelijke klachten, 
en slachtofferschap binnen het forensisch domein. Ook het thema van de gefabriceerde ptss 
komt aan bod. 
Het achtste deel, Perspectieven op psychotrauma, (hoofdstukken 45-49) bevat een vijftal hoofd-
stukken over de onderwerpen beschaving, ethiek, rouw, de therapeut en religie.
In het gehele boek wordt gesproken over trauma, schokkende gebeurtenissen, traumatische 
ervaringen, traumatiserende gebeurtenissen en potentieel traumatiserende gebeurtenissen. 
Er zijn meerdere variaties in de terminologie denkbaar. Een schokkende gebeurtenis behoeft 
als zodanig niet traumatisch te zijn, maar ze kan leiden tot ernstige psychopathologie voor het 
individu dat eraan wordt blootgesteld. Daarom wordt soms de term potentieel traumatiserende 
ervaring gehanteerd. Immers, of een situatie of gebeurtenis traumatische reacties of effecten 
teweegbrengt, hangt af van het individu en de omgeving. Auteurs hebben verschillende 
gedachten over de terminologie die niet per se strijdig zijn met elkaar, maar die kunnen leiden 
tot verschillend gebruik in de diverse hoofdstukken. 
De redactie is van mening dat er verschillende posttraumatische stressstoornissen zijn en dat 
dit begrip in meervoud gebruikt mag worden. Dit boek beslaat de posttraumatische stress- 
en de dissociatieve stoornissen. In wezen zijn de dissociatieve stoornissen ook te bezien als 
posttraumatische stressstoornissen. Het was ook de intentie van de Task Force voor DSM-5 om 
ze samen te brengen onder een noemer. Zij zijn als ware de officiële next door neighbour, maar 
maken in dit boek deel uit van de ptss-en.  
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De redactie wil Marieke Sleijpen en Joris Haagen bedanken. Toen de eerste contouren van dit 
boek werden opgetekend, waren zij beiden nog stagiair bij de Militaire Geestelijke Gezond-
heidzorg Defensie in kader van hun opleiding tot psycholoog. Zij hebben de redactie langdurig 
en intensief ter zijde gestaan. Inmiddels zijn zij afgestudeerd en hebben zij beiden als onder-
zoeker in opleiding de fascinatie voor het onderwerp omgezet in een carrièrelijn. De redactie is 
voorts veel dank verschuldigd aan alle auteurs voor hun bijdragen. Zij representeren een breed 
veld van Nederlandse therapeuten en onderzoekers op dit gebied.
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