
Een leven kan niet zonder trauma 
 
Iedereen heeft wel een trauma meegemaakt. Veel mensen zelfs meerdere trauma’s. Een trauma 
wordt vooral bepaald door de ervaring van degene die het overkomt. De gevolgen zijn groot. We 
spreken altijd over de angst die erdoor veroorzaakt wordt, de nachtmerries en het herbeleven. Dat is 
maar een klein deel van de gevolgen van trauma. Het topje van de ijsberg, zeker als het over 
jeugdtrauma ’s gaat. In het boek Trauma vanuit Ontwikkelingsperspectief wordt een nieuwe theorie 
over trauma gepresenteerd die een stap verder gaat dan wat er tot nu toe was, namelijk niet alleen 
aandacht voor het effect van trauma, maar aandacht voor de vorming die van een traumatische 
ervaring uit kan gaan. 
 
 
De angst voor herhaling 
Een trauma dat je hebt meegemaakt is achter de rug, voorbij. In feite is het trauma zelf niet zozeer 
meer het probleem, maar vooral wat er van blijft hangen. Een van de belangrijke dingen die blijft 
hangen is de angst voor herhaling. Het trauma was vreselijk naar om mee te maken en daarom 
ontstaat de angst dat het zich weer zal voordoen. Als het trauma zich op een uitzonderlijke plaats 
heeft voorgedaan, op vakantie bijvoorbeeld, dan heeft het een heel ander effect op de angst voor 
herhaling dan wanneer het zich thuis heeft voorgedaan of op school. Bij een vakantie lijkt de angst 
voor herhaling makkelijk het hoofd te bieden door die vakantiebestemming of dat land voortaan te 
vermijden. Als het zich in een gewone dagelijkse sfeer heeft voorgedaan dan wordt het dagelijkse 
leven erdoor beïnvloed. We zien dat bijvoorbeeld bij de trauma’s die zijn ontstaan bij de 
vuurwerkramp in Enschede in Nederland in mei 2000 die zich niet met Oud-en-nieuw voordeed, 
maar op een gewone dag. Daarmee drong deze ramp de gewone levens van mensen nog dieper 
binnen dan wanneer het plaats had gevonden om middernacht in de overgang van het Oude naar het 
Nieuwejaar. 

De mens probeert de angst voor herhaling het hoofd te bieden door een lastig fenomeen: 
schuldgevoelens. Een mens lijkt te denken dat als het zijn eigen schuld is, dat hij een volgende keer 
door zijn gedrag te veranderen een herhaling van het trauma voorkomt. Het geeft de hoop dat men 
op de een of andere manier controle heeft over gebeurtenissen. In feite schiet de mens tijdens diepe 
angst terug in het magisch denken van het jonge kind, dat over stoeptegels hinkelt, er steeds een 
overslaand in de hoop daarmee de ziekte van oma tot een halt te kunnen brengen.  

Omdat een trauma zich in principe onverwachts en onbedoeld voordoet, zijn de 
schudgevoelens vaak vergezocht: had ik maar een andere trein genomen of die koffie niet 
gedronken. Hulpverleners hebben vaak het idee dat ze de mensen moeten helpen om deze 
schuldgevoelens af te schudden. Tot veler verrassing blijken deze schuldgevoelens hardnekkig, zelfs 
wanneer het trauma helemaal niet herhaald kan worden. Dit magisch bezwerend gevoel dat over 
mensen heen komt, tart die de realiteit. De angst voor herhaling het hoofd te willen bieden, is vaak 
een belangrijk element in de last een trauma te moeten dragen. 

Hulpverlening bij trauma begint daarom bij het behandelen van de angst voor herhaling. En 
deze begint met het behandelen van het schuldgevoel. Als deze aan de oppervlakte ligt is de 
behandeling van dit schuldgevoel het meest effectief 

 
Ze is negentien wanneer ze bij mij in behandeling komt. Lang geleden, ik ben nog maar net 
met mijn praktijk begonnen, vers van de universiteit waar ik alleen research had gestudeerd. 
Ze vertelt dat ze seks heeft met haar vader sinds haar derde jaar. Ze heeft het nog steeds 
vertelt ze meteen. Maar het is haar eigen schuld voegt ze er uitdagend aan toe. Ik ben 
verbaasd. “Maar het is toch niet jouw schuld als je vader seks met je had toen je drie jaar oud 
was?” “Jawel,” voegt ze toe en ze klinkt zeker van haar zaak. Ik probeer te ontdekken wat dit 
denken betekent en vraag haar of ze een meisje van drie kent, dat was zo, en of ze zich haar 
voor de geest kon halen. “Kan dat meisje seks willen met haar vader”, vraag ik haar. Op dat 



moment startte, een inmiddels vijfenveertig jaar oude ervaring met het behandelen van het 
schuldgevoel bij trauma als het meest effectieve om de angst voor herhaling het hoofd te 
bieden. Ik liet het los om haar proberen te overtuigen dat het haar schuld niet was, en startte 
een gezamenlijk onderzoek naar haar schuldgevoel. “Nee,” zei ze, “maar ik wel”. Het ging dus 
niet om begrijpen, maar iets anders. “Waarom is het jouw schuld, vroeg ik haar vriendelijk?” 
“Ik had een heel leuk jurkje met stippen en dat stond me heel leuk en dat wist ik”, 
antwoordde ze. “Deed hij het dan altijd wanneer je dat jurkje aan had”, vroeg ik haar. “Nee”, 
antwoordde ze met verbazing in haar stem. “Wanneer dan,” vroeg ik. “Als hij dronken is,” 
antwoorde ze, overgaand in de tegenwoordige tijd. “Dan weet je wanneer het gevaarlijk is,” 
vervolgde ik. 

 
Het jonge meisje werd na dit gesprek niet meer misbruikt door haar vader. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met dit gesprek, en met het feite dat het schuldgevoel onderzocht werd en ze door dat 
onderzoek de mogelijkheid zichzelf te beschermen ontdekte, namelijk uit zijn buurt blijven als hij 
dronken was. 
 Trauma heeft als bovenste lagen de angst, nachtmerries en herbelevingen die een normaal 
functioneren beperken. Nog wat dieper ligt er de angst voor herhaling, schuldgevoelens en het 
slechter functioneren op sommige gebieden. Weer een laag dieper bevindt zich de mogelijkheid dat 
het trauma ingebed wordt in cognitief en emotioneel schadelijke patronen. Daaronder komt de 
vergaande problematiek die trauma veroorzaakt door de vorming die ervan uitgaat.  

 
 
De plaatsing van traumatische ervaringen in hersennetwerken 
Een traumatische ervaring probeert een mens te begrijpen: waarom maak ik dit mee? Hersenen 
doen iets met het trauma, onder andere het opslaan in het geheugen. In de hersenen is er de witte 
stof die de verbindingen tussen hersencellen maakt. Een traumatische ervaring kan opgeslagen 
worden in de bestaande netwerken, door mij conceptuele hersennetwerken genoemd, die in de 
hersenen gevormd zijn. In jonge hersenen zijn deze conceptuele netwerken, die een concept of 
samenhangende concepten als onderwerp hebben, nog vrij rudimentair, simpel. Ook zijn er nog niet 
veel van zulke sterke en uitvoerige netwerken gevormd in het heel jonge kind. Zo kan gebeuren dat 
een trauma in een inadequaat netwerk geplaatst wordt of in bepaalde relevante netwerken niet. In 
de loop van het leven worden de conceptuele hersennetwerken steeds uitgebreider. Door verkeerde 
verbanden die het kind legt, worden de ervaringen onjuist geplaatst. Daarnaast wordt het geheugen 
en het opslaan in het geheugen sterk bepaald door de aanwezigheid of afwezigheid van verbale 
vermogens. Rond de zeven jaar, door mij scharnierleeftijd genoemd, is er een grote activiteit in de 
uitdrukking van genen. Voor dit tijd worden ervaringen in het geheugen voornamelijk geplaatst 
onder zintuiglijke elementen: geur, kleur, smaak, geluid en tast. Na zeven jaar vindt een reorganisatie 
plaats waarbij  ervaringen rond verbale concepten worden opgeslagen. Dit is een van de redenen 
waardoor de volwassenen de vroeg jeugdherinneringen vaak niet goed kan benaderen. Op zoek via 
woorden vindt de volwassene slechts sensorische ervaringen. 
 Daarnaast vindt er in de hersenen in geval van trauma een afname van witte stof productie 
plaats. De capaciteit tot het verbinden van hersencellen neemt dan af. Mogelijk heeft dit te maken 
met de negatieve associaties rond het trauma waardoor de hersenen de mens beschermen tegen het 
overspoeld raken door trauma door het minder benaderbaar te maken. 
 
 
Trauma vormt 
De angst waarmee trauma gepaard gaat, is vaak datgene waar de aandacht op gericht is. 
Behandelingen volgen deze hoofdaandacht. Toch is dit niet de belangrijkste problematiek die trauma 
veroorzaakt. De meest ingrijpende invloed van trauma is niet het effect, maar de vorming. Vooral in 
jeugdtrauma’s zie je dit, omdat kinderen nog volop kneedbaar en te vormen zijn. Kinderen en 
jeugdigen zijn nog volop in ontwikkeling en hun hersenen zijn nog steeds aan het rijpen. Dat betekent 



dat trauma een kind diepgaand kan vormen en de ontwikkelingstaken kan beïnvloeden. Dit geldt 
vooral voor het beeld dat een kind heeft van bepaalde onderwerpen en de visie op zichzelf en de van 
de wereld. Deze vorming is dan niet realistisch vanuit een volwassen perspectief, en niet gebaseerd 
op levenservaring. Omdat het kind dit nog niet kan uitdrukken in woorden of dat het zich schaamt en 
bang is dat te verwoorden aan anderen, ontstaat er ook geen toetsing aan de werkelijkheid. Zo vind 
het trauma een plaats in de hersenen van de volwassene en beïnvloedt het ongemerkt gedachten, 
gevoelens en gedrag. Deze vorming kan beschreven worden naar gelang de verschillende leeftijd en 
de bijbehorende ontwikkelingsfasen. In het boek staan toepassingen oorlog, maar ook een tien fasen 
model voor de gevolgen van seksueel misbruik. 

Hierna een voorbeeld van de gevolgen van de beleving rond het overlijden van een vader van 
een jongen van vier jaar. 
 

Een jongeman van 18 jaar komt in therapie. Hij is vriendelijk, verlegen en heeft niet veel 
woorden. Na enige tijd wordt duidelijk welk beeld hij van zichzelf heeft. Hij is een monster 
zegt hij. Een forse uitspraak, die doordacht en zonder twijfel gebracht wordt. Geheel niet in 
overeenstemming met de zachtaardigheid die hij uitstraalt. Op een gegeven moment zegt hij 
tegen de therapeut: “Jij bent bang van mij”.  De therapeut antwoordt naar waarheid en 
vriendelijk: ”Nee.” “Dat is niet terecht.”  Zijn zekerheid over zijn monster-zijn is groot. Een 
tijdje later wordt aandacht besteed aan het trauma dat de jongeman heeft ondergaan in zijn 
vroege jeugd, het overlijden van zijn vader. Hij was toen vier jaar. De therapeut vraagt: “Weet 
je er nog iets van?” De jongeman maakt een schroefbeweging met zijn hand en even later 
‘gooit’ hij het woord schroef eruit. Het is duidelijk dat hij er nog nooit over gepraat heeft, de 
woorden moeten nog gezocht worden om erover te praten, het gebaar was er eerder. Iets 
wat ook overeenkomt met de nog sterk pre-verbale fase voor zeven jaar. Hij vertelt over de 
kist waar zijn vader in lag en waar hij aan meedeed om deze dicht te schroeven. 
 

Wanneer we ons verplaatsen in de leeftijd van het jongetje van vier jaar, wordt duidelijk dat het 
besef van de onomkeerbaarheid van de dood nog niet aanwezig is; hij zit nog voor de 
ontwikkelingsfase van vijf tot acht jaar. Op die leeftijd is dood vooral lang slapen of lang weg. 
Kinderen van vijf jaar kunnen een volwassene stralend aankijken en zeggen: Jij gaat dood hè? Trots 
op het besef dat ze hebben dat iedereen dood gaat. Ze hebben nog niet het besef van 
onomkeerbaarheid van de dood, dat besef wordt langzaam gevormd in de jaren erna. Tussen vijf en 
acht jaar vormen kinderen de grote concepten van het leven: de dood, de vader, school, dieren, 
jonge en zovele. En dit vormt een bodem in hun levensvisie. 

Bij het jongetje uit het voorbeeld, was het besef van de onomkeerbaarheid van de dood nog 
niet aanwezig. Dat betekent dat hij voor zijn gevoel zijn ‘levende’ vader in en kist heeft 
dichtgeschroefd. Niet vreemd dat hij het gevoel heeft een monster te zijn. Het zit echter niet meer 
vast aan alleen de dood van zijn vader, hij is van dit besef doordrongen, omdat het zijn visie op 
zichzelf is geworden zonder dat de aanleiding hem duidelijk was en zonder dat hij daar met anderen 
over sprak. Zijn zelfbeeld werd daarom niet aan de werkelijkheid getoetst. Nu het wel aan de 
werkelijkheid werd getoetst doordat het boven water kwam, loste dit zelfbeeld zich op. 

Zijn ontwikkeling stond daarvoor stil, uiteindelijk ging hij ook niet meer naar school. In de 
therapie kwam zijn filosofische instelling aan  de orde. Hij ging zich in filosofie verdiepen en ontdekt 
Nietzsche. Vol enthousiasme vertelde hij over Nietzsche en hij zei te ervaren alsof hij de reïncarnatie 
van Nietzsche was. Na enige tijd over de filosofie van Nietzsche te hebben gepraat, zei de therapeut: 
“Ik denk dat Nietzsche zijn vader is verloren.”  De volgende sessie komt de jongeman enthousiast 
terug en zegt: “Nietzsche was net zo oud als ik toen hij zijn vader verloor!” Daarmee was zijn 
herkenning van de filosofie en die filosofie zelf in het kader gezet van het verlies van vader op 
vierjarige leeftijd. Natuurlijk zijn er meer factoren, onder andere de scherpe intelligentie van deze 
jongeman en die van Nietzsche, maar in het trauma raken de lijnen elkaar even aan. 
 
 



Het Trauma Impact Model, TIM 
Bij de behandeling van trauma moet aandacht besteed worden aan: 
1: wat houdt het trauma in 
2: wat zijn de omstandigheden van het trauma 
3: wat is de weerbaarheid de persoon die het trauma meemaakt 
4: hoe is het sociaal-emotionele netwerk rond de persoon 
5: wat is de leeftijd van de persoon 
6: wat is de eventuele ontwikkelingstaak waar het kind of de jongere mee bezig is 
Deze kenmerken kunnen helpen om te bekijken in hoeverre behandeling van de traumatische 
ervaring nodig is.  

Er zijn drie groepen van impact van een traumatische ervaring te noemen. 
In de eerste groep gaat het om die traumatische ervaringen die impact hebben, maar waarbij 

de omstandigheden gunstig zijn. Dit laatste gaat vooral om het sociaal-emotionele netwerk rond de 
persoon, in geval van kinderen zijn dit in principe de ouders. In deze groep kunnen de personen de 
traumatische ervaring in principe zelf verwerken. Mensen, ook kinderen, hebben onder deze 
omstandigheden geen behandeling nodig, maar steun en hulp, geen professionele behandeling. 
Integendeel. Behandeling zou de persoon leren dat hij of zij het niet zelf kan en afhankelijk is van 
anderen om dingen te overwinnen. Trauma overwinnen met behulp van steun en hulp van mensen 
om je heen, maakt een mens psychisch sterker en vergroot de weerbaarheid van kinderen. Men leert 
nieuwe coping mechanismen, het zelfvertrouwen groeit en het levensinzicht wordt groter. 

De tweede groep betreft mensen waarbij de traumatische ervaring serieuze gevolgen heeft 
en inbreuk doet op het dagelijkse leven, terwijl de omstandigheden minder gunstig zijn. Hulp is 
noodzakelijk, en mogelijk is behandeling nodig. 

Bij de derde groep gaat het om traumatische ervaringen die ernstige, diepgaande en 
vormende impact hebben, onder ongunstige omstandigheden. Behandeling is dan naar alle 
waarschijnlijkheid nodig om langdurige schade te voorkomen en de ontwikkeling te bevorderen. 

Er is een behandeling in opkomst gekomen die tegen de lat van deze drie groepen gelegd kan 
worden, EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Een vinger die heen en weer bewogen 
wordt, laten volgen met de ogen terwijl het ergste moment van het trauma verteld wordt. Het wordt 
beschouwd als een evidence-based behandeling. Dit is echter beperkt, de oorspronkelijk gedachte 
dat er verbindingen in de hersenen ontstaan met EMDR is onjuist. In de eerste groep zou EMDR niet 
moeten worden toegepast, in de tweede groep misschien, en in de derde groep zou het zeer 
schadelijk kunnen zijn, omdat de problematiek ongemerkt doorwoekert, wanneer het signaal, de 
angst, weggenomen wordt. 
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