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B I G  F I V E  E N  P A V L I N A

HET ZELFBEELD EN HET BIG FIVE PERSOONLIJKHEIDSMODEL

Het is belangrijk te beseffen hoe ons ZELFbeeld er vermoedelijk uitziet. 
Vermoedelijk, omdat de psychologie hier gebruik maakt van een MODEL 
van de normale persoonlijkheid. Net zoals de natuurkunde dat doet met een 
model van onze werkelijkheid. Dit model kan getoetst worden en hoe meer 
bewijzen er via onderzoeken komen voor dit model, hoe overtuigender wij 
kunnen raken van het model. Maar het is en blijft een model, het is niet dé 
werkelijkheid.

Zo ook is het model van de Big Five een veelgebruikt persoonlijkheidsmodel. 
Een zeer interessant model omdat het veel onderzoek achter zich heeft 
staan. Het is dus niet zomaar een fantasie. Ik wil aan de hand van dit Big Five 
Model verder uitleggen wat het ZELFbeeld inhoudt. 

M O D U L E  1
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Deze vijf basis-persoonlijkheidsdimensies worden hieronder aangeduid in 
een continuüm omdat dat meer de werkelijkheid aangeeft. Iedere eigenschap 
kan namelijk meer of minder in iemand aanwezig zijn. De vijf dimensies blij-
ken eenvoudig te onthouden via het engelse acroniem: OCEAN: Openness, 
Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism. Eens kij-
ken of ik deze vijf dimensies in de neuropsychologie kan terugvinden, als 
fundamentele hersen-eigenschappen.

Openness of in het Nederlands Openheid staat voor Openheid voor ervarin-
gen, ook wel gelijkgesteld aan Intellect of Creativiteit. In Wikipedia is dit de 
dimensie Behoudend tegenover Vernieuwend. Het betreft de eigenschap dat 
je open staat voor nieuwe zaken, erg onderzoekend bent, houdt van avontuur, 
hoge fantasie hebt en hoge creativiteit. Hoe meer ik dit lees, hoe meer Open 
ik ben. 

Conscientiousness of Consciëntieus is een al wat lastiger woord. Het betreft 
hier vooral Zelfcontrole, de behoefte om jezelf en de omgeving te willen con-
troleren. Deze mensen zijn vaak orderlijk, gedisciplineerd en werken planma-
tig. Dit geldt niet alleen voor hun werkzaamheden maar ook voor hun sociale 
interacties: zij willen graag duidelijke afspraken maken en daar strak aan 
vasthouden. Het begrip Consciëntieus zegt hier ook iets over hun geweten, 
ze zijn namelijk erg gewetensvol, houden van een heldere moraal (=stelsel 
van regels, waarden, normen). 

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Extraversion of Extraversie staat tegenover Introversie. Deze dimensie geeft 
aan in hoeverre iemand naar buiten of naar binnen gericht is. Extraverten 
zoeken veel meer andere mensen op, zoeken energie of prikkels buiten 
zichzelf op, terwijl introverten vaak genoeg hebben aan zichzelf en een rus-
tige omgeving. Binnen de neurowetenschappen weet men nu dat mensen 
inderdaad verschillen in prikkelgerichtheid en gevoeligheid voor prikkels. 
Introverten zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor veel prikkels tegelijkertijd, zullen 
zich daarom ook sneller overbelast voelen in een drukke omgeving. Hun 
zogenaamd ‘arousal-niveau’ is hoger en er is dan weinig voor nodig deze te 
hoog te maken.

Agreeableness of Meegaandheid heeft alles te maken met Vertrouwen. 
Mensen die dit in hoge mate hebben zullen snel van vertrouwen zijn en 
gemakkelijk meegaan met de meerderheid. Mensen die, zoals ik, niet snel 
zomaar iets vertrouwen, zullen minder snel meegaand zijn, eerder de kat uit 
de boom kijken en eigen besluiten nemen. In de verdere uitleg wordt ook 
wel het begrip Vriendelijkheid genoemd. Het benadrukt meer de sociale kant 
van meegaandheid. Meegaandheid vind ik overigens ook een twijfelachtig 
woord. Hoe dan ook, het betreft hier vooral het sociale aspect van mee willen 
gaan met de mening van anderen. 

Neuroticism of Neuroticisme, een begrip waar ik een hekel aan heb omdat 
het veel te abstract is. Gelukkig wordt in de uitleg een veel helderder begrip 
genoemd: Emotionele stabiliteit en daar kan ik veel meer mee. Ook met be-
grippen als Rust of Onrust kan ik meer omdat het precies uitdrukt waar het 
hier om gaat. In stressvolle situaties reageert de ene mens namelijk altijd erg 
rustig, minder emotioneel, en houdt hij zich goed in bedwang, onder controle. 

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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De andere kant is de instabiele kant, daar waar iemand vrijwel direct hysterisch gaat 
gillen en zichzelf niet meer onder controle heeft. Binnen de neuropsychologie zie 
je deze emotionele instabiliteit ook terug, bij bepaalde typen frontale schade is er 
bijvoorbeeld vooral vlakheid, een emotionele stabiliteit die extreem is (alle emoties 
lijken uitgeschakeld).

Samengevat: met alle vijf dimensies of hoofdfactoren in de normale persoonlijkheid 
kan ik goed leven. Ze komen ontegenzeggelijk bij alle mensen in alle culturen voor. 
Wellicht dat er nog wel meer fundamentele eigenschappen zijn binnen de mense-
lijke persoonlijkheid maar nogmaals, ik houd van eenvoud. Bijvoorbeeld, Raymond 
Cattell begint direct met 16 factoren en dat lijkt me rijkelijk veel. Al deze 16 factoren 
zijn trouwens terug te voeren op de vijf van de Big Five theorie.
Als we nu eens aannemen dat het Big Five Persoonlijkheidsmodel klopt. Hoe is dit 
dan gekoppeld aan het Zelfbeeld, de Regels en Voorspellingen en de Automatische 
gedachten van iemand? Hiervoor moet je eerst weten dat het Zelfbeeld zich al 
heel vroeg begint te vormen, vanaf de geboorte al. Zoals eerder gezegd zullen vele 
beelden eerst nog non-verbaal zijn opgeslagen, als de taal zich meer ontwikkelt, 
wordt dat meer en meer talig. En in de ontwikkeling van de Persoonlijkheid gaat 
het om twee fundamentele dimensies: Controle en Waardevolheid. Dit komt van 
Aaron T. Beck, een beroemde psychiater en psychotherapeut die veel heeft gedaan 
om de cognitieve therapie te stimuleren. Met deze therapievorm worden heden ten 
dage grote successen geboekt als het gaat om het behandelen van mensen met 
persoonlijkheids- en emotionele problemen.

 
 

 

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Beck (en later ook zijn dochter Judith Beck) suggereert dat ieder mens moet 
leren zichzelf te controleren en zijn omgeving, zodanig dat het gedrag het 
meest optimaal is. 
Ieder mens is van nature gericht op Controle, de nieuwste 
neurowetenschappelijke modellen over de hersenen gaan er ook vanuit 
dat het voorspellen van de omgeving het meest belangrijke aandachtspunt 
van onze hersenen zijn. Controle dus. Juist om ons zo plezierig mogelijk te 
voelen, en zo zelfverzekerd mogelijk. Controle is zeer egocentrisch gericht, 
het betreft alleen het Zelf. 
De andere dimensie die Beck noemt is die van Waardevol en dat is de sociale 
dimensie van een persoonlijkheid. Hier betreft het het waardevol gevonden 
willen worden. Eigenlijk gaat het hier om geaccepteerd willen worden door 
andere mensen. Dit is wat een ouder zijn kind ook moet leren: ondanks alles 
gewaardeerd worden door de eigen ouders/opvoeders. Het heeft veel te 
maken met een veilige “hechting”, een verschrikkelijk woord maar helaas bij 
psychologen erg ingeburgerd. Het betreft de natuurlijke binding die een sociaal 
dier zoals vele hogere zoogdieren (waaronder de mens) vanzelfsprekend 
heeft of krijgt met de opvoeder. Deze binding is vrij van angst en straalt rust, 
warmte en genegenheid uit.

Deze twee dimensies Controle en Waardevol komen grotendeels terug in het 
Big Five model. Controle betreft Openheid, Consciëntieus, en Emotionele 
stabiliteit. Waardevolheid komt vooral terug in Meegaandheid en Extraversie. 
Het waardevol gevonden willen worden, speelt vooral bij meer meegaande en 
extraverte mensen die meer gericht zijn op wat anderen willen.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Het Zelfbeeld wordt in eerste instantie vooral op basis van het type opvoeding 
in de eerste levensjaren bepaald. Het kind leert daarin al snel of het meer of 
minder Controle heeft over zichzelf, zijn omgeving en de ander. Ook leert 
het al heel snel dat het Waardevol wordt geacht, door zijn ouders en andere 
mensen. Een simpel voorbeeld: als een kind erg liefdevol wordt behandeld en 
vertroeteld dan groeit het idee dat het van waarde is: onvoorwaardelijk wordt 
het liefde gegeven. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Als het dan dingen 
tegenkomt die het niet kan, bijvoorbeeld minder goed kunnen fietsen, of iets 
bouwen, dan kan zo’n liefdevolle omgeving ervoor zorgen dat het kind toch 
leert deze faalervaringen te overwinnen. En daarmee meer zelfvertrouwen te 
krijgen (“ik kan het wel, als ik het maar probeer”). Het leert hiermee dus meer 
controle te krijgen over zichzelf en de omgeving. Wordt echter dit kind wat 
harder opgevoed, met meer voorwaardelijke liefde (‘als je dit goed doet dan 
ben je leuk, zo niet, dan ben je dom’), dan kan het zijn dat het zelfvertrouwen 
lager wordt omdat het bij faalervaringen niet leert in een veilige omgeving 
door te zetten. Ook zal het eerder Waardevol zijn koppelen aan presteren: ‘je 
bent pas iets als je goed presteren kan’. 

Het Zelfbeeld wordt natuurlijk ook opgebouwd op basis van eigen succeser-
varingen om de omgeving te ‘controleren’ en te bereiken wat je graag wilt. 
Hoe meer succeservaringen, hoe meer je gaat denken dat je alles kan. De 
“ik kan alles”-gedachte wordt dan alleen maar sterker. Als ook anderen om 
je heen je successen bevestigen, wordt dit idee vaak alleen maar groter en 
sterker. Het grootste risico van een dergelijke gedachte is natuurlijk dat het 
verder af komt te staan van de realiteit. Immers, je kúnt simpelweg niet alles, 
ooit zal je succes ophouden en maak je kennis met falen. Ook dat zal je 
moeten leren.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Anders leer je namelijk niet met frustraties om te gaan. Ik krijg wel eens men-
sen die nooit (echt) ziek zijn geweest en die nu plotseling een beroerte heb-
ben gekregen. Zij hebben het heel moeilijk met zich aan te passen aan deze 
situatie, omdat zij nog nooit geleerd hebben om te gaan met zoiets moeilijks. 
Vaak zijn zij geheel ontredderd, uiten hun klachten zeer dramatisch, alsof het 
verwende kinderen zijn die nooit tegenslagen hebben gekend. Ook hier geldt 
maar weer eens dat het Zelfbeeld realistisch moet zijn: constant in contact 
met de werkelijkheid. En deze werkelijkheid gaat zowel over hoe je het beste 
controle houdt over je eigen gedachten, gevoelens, gedrag en je omgeving, 
alsook over hoe je waardevol bent voor andere levende wezens om je heen. 
Het is essentieel om te beseffen dat ons Zelfbeeld NIET correct opgebouwd 
kan worden zónder enig menselijk (of hoger zoogdier) contact. Er zijn in de 
wetenschap gevallen bekend van kinderen die onder zulke non-contact om-
standigheden zijn opgegroeid, vaak vanwege een zeer ernstige emotionele 
verwaarlozing door de ouder(s). In alle gevallen bleek zowel de cognitieve 
(intellectuele) als ook sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind schade 
te hebben geleden. Zeer ernstige schade: het kind werd nooit meer een nor-
male volwassene die gewoon aangepast sociaal gedrag kon vertonen. Onze 
hersenen kunnen niet gezond opgroeien zónder menselijk contact.

Met bovenstaande feiten kom ik dichterbij een persoonlijkheidsmodel dat te-
vens ethische regels integreert. Immers, zónder een specifiek warm mense-
lijk contact kan je geen normale persoonlijkheid ontwikkelen. Gelukkig heeft 
onze evolutie onze hersenen en genen zo ontwikkeld dat dit echt niet kan. 

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Evolutionair gezien is dit eigenlijk simpel te verklaren: waren we ontwikkeld 
tot een mensensoort van uitsluitend zware autisten – mensen die moeite 
hebben met sociaal contact en het zich verplaatsen in andermans emoties 
– dan zou onze soort niet lang hebben overleefd in de natuur. Immers, om 
te overleven heb je saamhorigheid nodig, intelligentie om samen je natuur-
lijke vijanden te bevechten. Natuurlijke vijanden die stuk voor stuk sneller en 
sterker zijn dan de mens. Dus bleven er alleen maar menssoorten over die 
sámen werken konden en daardoor vijanden de baas konden worden. Om zo 
lang samen te kunnen leven met elkaar heb je een structuur van regels nodig, 
een normen- en waardenstelsel, gedragsregels: ethiek dus.

Steve Pavlina – Persoonlijke Groei  

Iemand die dit heel goed heeft gezien is Steve Pavlina. Hij heeft een model 
voor persoonlijke groei ontwikkeld en verspreid via het Internet dat mij en 
vele anderen enorm heeft aangesproken. Een slimme computernerd en te-
vens geïnteresseerd in persoonlijke groei. Hij heeft alles wat los en vast zat 
gelezen over succesvolle groei, in allerlei culturen. En hij heeft geprobeerd 
de fundamentele regels hiervoor te vinden. Dat deed hij door enkele criteria 
te stellen aan deze regels: A. ze moesten universele geldigheid hebben, dus 
gelden voor álle soorten culturen. B. de regels moesten collectief compleet 
zijn: alle groeimodellen moesten terug te herleiden zijn naar deze fundamen-
tele regels. C. de regels moesten fundamenteel zijn en niet verder uiteen te 
splitsen in nog meer fundamentele regels. D. de regels moesten logisch con-
sistent zijn en niet onderling overlappend of in strijd met elkaar. E. de regels 
moesten zeer praktisch toepasbaar en toetsbaar zijn. Ik denk dat hij met zijn 
model van persoonlijke groei de universele bouwstenen van persoonlijkheid 
heeft gevonden. En daarom wil ik hier dit model verder uitleggen.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Steve Pavlina komt tot drie kern-principes : Truth, Love, Power. Met deze 
drie komt hij nog tot vier afgeleide principes: Oneness, authority, courage, en 
intelligentie. Zijn model staat hierboven en ik wil elk principe kort toelichten.

Truth: Waarheid. Dit is zoveel mogelijk de Realiteit, de Werkelijkheid, zoals 
deze is. Niet zoals wij het graag willen zien, maar gewoon de werkelijkheid. 
Zo objectief mogelijk belicht. Om dit te kunnen heb je meerdere cognitieve 
en emotionele vaardigheden nodig: een correcte waarneming, niet gehinderd 
door te intense emoties, een goed planmatig en voorspellend vermogen 
zodat je de realiteit goed kan voorspellen, een hoge acceptatiegraad van je 
eigen falen en successen en een hoge graad van zelfbewustzijn. Het correct 
waarnemen van de realiteit heeft veel te maken met een Zelfbeeld dat in 
de realiteit staat. Noch een idee dat je alles kunt, of dat iedereen tegen je 
is, of dat je altijd gelijk hebt, zal leiden tot een correct waarnemen van de 
werkelijkheid.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A



 1 2© HWC OPLEIDINGEN    |     PSYCHIATRIE IN HET KRAAMBED

Pavlina geeft aan dat áls wij verder willen groeien in onze persoonlijkheid, wij 
ons constant moeten trainen in het zien van de Waarheid, de werkelijkheid en 
deze moeten onderscheiden van onze wensen, emoties of dromen.

Love: Liefde. In essentie is dit het zoeken van contact, verbinding met een 
ander levend wezen. Maar het is meer dan contact alleen. Het is wat alle 
soorten religies met elkaar verbindt: compassie. Compassie is het je kunnen 
inleven in andermans emoties en dit delen. En uiteindelijk is de diepere band 
die je met één iemand hebt (vaak je levenspartner) een intense uitdrukking 
van compassie. Intimiteit en sexualiteit passen hier volledig in. In dit funda-
mentele principe zit ook de Vriendelijkheid die we al in het Big Five model 
zagen. 

Power: Kracht. Dit wordt vaak verward met het woord ‘macht’ maar is zeker 
niet hetzelfde. Het heeft betrekking op de Kracht om te groeien, om jezelf 
beter te leren kennen, om de wereld om je heen te veranderen zodanig dat 
zowel jij als anderen er beter van worden. Begrippen als verantwoordelijk-
heid, wensen, focus, en zelfdiscipline vallen hieronder. In die zin komt dit in 
sterke mate overeen met het “in controle zijn” of “Zelfcontrole” van het Big 
Five model.

De vier afgeleide principes van deze drie fundamentele zijn ook zeer inte-
ressant. Allereerst maar Oneness: Een-zijn. Dit ontstaat uit de combinatie 
van Liefde en Waarheid. Pavlina zegt hier dat we er niet omheen kunnen dat 
wij één zijn met andere levende wezens, dat we wel verbonden met elkaar 
móeten zijn. Immers, de waarheid is dat wij als mensen onderling meer over-
eenkomsten hebben dan verschillen. En dat áls wij normaal onze gevoelens 
en die van anderen kunnen lezen, dat wij dan automatisch verbonden met 
elkaar zijn. Veel religies zeggen en prediken hetzelfde.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A



 1 3© HWC OPLEIDINGEN    |     PSYCHIATRIE IN HET KRAAMBED

Vervolgens Authority of Autoriteit. Ook weer zo’n woord waar velen van 
schrikken. Maar hier wordt daadwerkelijke kennis bedoeld, vooral over jezelf 
en de wereld, de ander om je heen. Met de versmelting van Kracht en Truth 
word je een Autoriteit, op bijvoorbeeld allerlei gebieden waar je je op richt. 
Het maakt dat je alleen maar sterker en succesvoller wordt in het bereiken 
van je doelen. Mensen om je heen merken ook dat je deze uitstraling van 
wijsheid, kennis hebt. Zonder dat je je arrogant opstelt.

Tot slot: Courage of Moed. Een hele mooie, vind ik zelf. Het is de samensmel-
ting van Love en Power. De moed om over kortetermijndoelen of wensen te 
stappen en te kijken naar langetermijndoelen. Liefde is nodig om je te verbin-
den met anderen, om je in te zetten voor anderen. Zonder deze verbinding 
is er geen moed, geen heldendaad mogelijk. Moed heeft ook te maken met 
het ontbreken van teveel angst, en dat heeft weer te maken met voldoende 
Power/Kracht.

Steve Pavlina heeft in zijn model de laatste afgeleide in het midden geplaatst: 
Intelligentie. In feite bedoelt hij daarmee niet helemaal hetzelfde als wat de 
psychologie ermee bedoelt. Veel meer geeft hij aan dat dit Wijsheid is: het 
optimaal gebruik maken van al je mogelijkheden, van Liefde, de Waarheid 
zien tot en met je Zelfvertrouwen en kracht.

Laat het heel duidelijk zijn dat ik geen voorstander ben van het blind ach-
terna lopen van zogenaamde goeroes. Dat wil ik ook bij Steve Pavlina niet 
doen. Maar het moet gezegd worden dat zo’n jongen, zonder dat hij filosoof 
of psycholoog is, verrassend goed een model voor persoonlijke groei heeft 
neergezet dat ik nog altijd niet heb kunnen weerleggen.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Wel is het zo dat hij geen deskundige is van normale persoonlijkheid en hoe 
dit in de groei abnormaal kan verlopen. En ik wil graag zijn model verbinden 
met het heersende Big Five persoonlijkheidsmodel, dat toch wat meer op 
onderzoek is gebaseerd. Echter, er is duidelijk minder nagedacht over het 
Big Five model dan over Steve Pavlina’s principes. Bovendien is de koppeling 
naar ethiek vanuit het Big Five model wat lastiger. Pavlina’s model is daar-
mee meer universeel toe te passen. Niet voor niets heeft hij wereldwijd een 
enorme schare fans om zich heen verzameld. 

Steve Pavlina’s model en het Big Five Persoonlijkheidsmodel 

In Figuur 3 heb ik Pavlina’s model en het Big Five model samengevoegd. Dit is 
natuurlijk niet gebaseerd op onderzoek maar op logisch redeneren. Het laat 
zien hoe enkele begrippen van het ene model kunnen passen bij het andere. 

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A



 1 5© HWC OPLEIDINGEN    |     PSYCHIATRIE IN HET KRAAMBED

Vanuit deze ‘samenvoeging’ wil ik dan verder uiteenzetten hoe je normale 
persoonlijkheid in feite zou MOETEN groeien, hoe het onder normale om-
standigheden zou moeten zijn. Daarmee wil ik direct een richting aangeven 
voor iemands persoonlijke groei. Ik wil ook voorbeelden geven van welk 
soort Zelfbeelden hierbij horen. Dit wil ik splitsen in enkele Kerngedachten, 
enkele regels en/of voorspellingen en enkele automatische gedachten. Ik 
wil daarbij ook duidelijk maken per gedachtengang hoezeer elk van Steve 
Pavlina’s principes steeds weer terugkomt. Met deze principes kun je iedere 
keer weer je eigen gedrag onder de loep nemen en jezelf verbeteren, groeien 
tot een hoger bewustzijn.

Hoe het zou moeten zijn: de groei van een gezonde persoonlijkheid

Als alles ideaal zou zijn in de opvoeding van een mens, in zijn lichamelijke 
groei van zijn hersenen, dan zou je op alle drie kernpunten van Pavlina’s mo-
del moeten groeien. Maar belangrijk is te beseffen wát daar precies voor 
nodig is. Wat is er nu nodig om zoveel mogelijk te groeien in Truth, in het 
waarnemen van de realiteit? Daar heb je gezonde hersenen voor nodig én 
een goede opvoeding die je leert de werkelijkheid onder ogen te zien. Vol-
gens het Big Five model is daar een karaktereigenschap Openness voor 
nodig: het vermogen open te kunnen staan voor steeds weer nieuwe zaken. 
Emotioneel gezien moet je daarvoor niet té bang zijn, je angst moet dusdanig 
gemiddeld zijn dat je nieuwe zaken voldoende tegemoet kan treden. Dat je er 
spontaan zelf op af durft te stappen. Bijvoorbeeld, dat je een wat donker bos 
in durft te gaan op zoek naar nieuwe ontmoetingen met nieuwe dieren. Dat 
je nieuwsgierigheid het wint van je angst voor onbekende zaken. Daarvoor 
moet je geleerd hebben dat je best tegen nieuwe, onbekende dingen kan, dat 
je daarvan nooit ondersteboven kan raken. Immers, je bent sterk genoeg, je 
staat sterk genoeg op eigen benen, je vertrouwen in jezelf is groot genoeg.

B I G  F I V E  E N  P A V L I N A
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Een opvoeding die je duidelijk heeft gemaakt dat je snel ziek, zwak en misse-
lijk kunt worden, zal je niet gemakkelijk tot een avonturier kunnen maken. In 
de basis moet je opvoeding jou dus geleerd hebben: “ik kan het aan”, “wat er 
ook gebeurt, ik doe wat ik kan doen, mij zal niets gebeuren”. De eigenschap 
Conscientiousness of Zelfcontrole is hier ook belangrijk omdat je dan weet 
dat áls er iets nieuws gebeurt, je altijd weet dat je jezelf onder controle kan 
houden. De andere eigenschap hier van belang is Emotionele stabiliteit: in 
essentie is dat de vaardigheid je emoties te controleren. Ook al is er angst bij 
het ontdekken van iets, je weet dat je het altijd onder controle/hanteerbaar 
kan houden. Datzelfde geldt ook voor het ontdekken van zaken die je beeld 
over jezelf kunnen doen veranderen. Je moet dan niet té geschokt zijn. Dat 
word je ook nooit als je houdt van Openness: dat je je fundamenteel openstelt 
voor álle nieuwe dingen. Het is een grondhouding die je vanaf je geboorte 
kan trainen. De natuurlijke onbevangenheid van een kind is een voorbeeld 
van zo’n grondhouding.

Als je eenmaal de Realiteit ziet, zoals deze is, is Love of Liefde de tweede 
kernfactor waarin je kunt groeien. Normaliter gebeurt dat ook: je verbindt je 
namelijk als baby al snel aan je opvoeder. In de psychologie wordt dat ook 
“hechting” genoemd. Je verbindt je met een ander, gevoelig wezen. Deze ver-
bintenis wordt in de jonge hersenen opgeslagen en versterkt. Meestal wordt 
dan de emotie ‘blijdschap’ versterkt. Lichaamswarmte, zachtheid, zachte 
woordjes, muziek, liedjes, dit alles wordt in de hersenen opgeslagen onder 
het kopje: “veilig, warm, verbinding, Liefde”. Weer wat later in je opvoeding 
leer je ook dat jij wat waard bent voor anderen, je bent altijd verbonden met 
die anderen, wat je ook doet. Er is onvoorwaardelijke liefde: je bent wat waard, 
ongeacht hoe je doet en bent. Natuurlijk maak je wel eens fouten, ook in je 
gedrag, maar dat wordt op een liefdevolle manier gecorrigeerd.
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Jij, als Persoon, zal nooit door je opvoeders worden afgewezen, je mag er 
altijd zijn, zoals jij bent. In een opvoeding waarin je keihard wordt afgestraft 
als jij iets fout doet, kan het goed zijn dat je zoveel angst en wantrouwen ont-
wikkelt naar je opvoeders, dat je ook andere mensen niet zo gaat vertrouwen. 
Je verbintenis, verbinding met anderen wordt dan automatisch minder.
Omdat je ook anderen minder gaat vertrouwen, zal je ook eerder gevoelig 
zijn voor argumenten dat anderen anders dan jij zijn, dat anderen dus ook 
negatieve eigenschappen kunnen hebben, en dat mensen die heel anders 
dan jij zijn (b.v donker ipv blank) ook slechter zijn. De kans dat jij je dan altijd 
eenvoudig verbonden zult voelen met anderen, hoe anders zij ook zijn, zal 
kleiner zijn. Hierdoor ontstaat al gauw racisme en discriminatie.
Om gemakkelijker verbinding te maken met anderen zijn Big Five eigenschap-
pen als Extraversie en Vriendelijkheid/Meegaandheid wel erg handig. Het 
gericht zijn op anderen, andermans behoeften en emoties, roept eenvoudiger 
goodwill bij die anderen op zodat je weer meer verbinding kan hebben met 
elkaar. Echter, de grote valkuil is hier dat je niet té veel gericht moet zijn op die 
ander zodat je jezelf vergeet of tekort doet. Het moet een balans zijn.

De derde kernfactor volgens Pavlina’s model is Power ofwel Kracht. De kracht 
om de wereld en de ander om je heen te beïnvloeden. Dit klinkt heel eng, 
negatief zelfs, maar het wordt in de goede zin bedoeld. Het vereist een hoge 
zelfdiscipline en verantwoordelijkheid.Verantwoordelijkheid kunnen en dur-
ven nemen voor je eigen leven en lichaam. Hoe meer je beseft dat jij degene 
bent die zichzelf naar een hoger plan kan tillen, hoe beter dat is. Hiervoor heb 
je ook discipline, doorzettingsvermogen, energie en wilskracht nodig. Ook 
hier weer is het nodig dat je voldoende Zelfcontrole, Openheid en Emotionele 
stabiliteit hebt (volgens Pavlina’s model).
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A N A M N E S E  E N  O B S E R V AT I E

VOORGESCHIEDENIS EN OMSTANDIGHEDEN: 

ANAMNESE OVER PSYCHISCHE KLACHTEN 

Een anamnese is wat een patiënt aan een zorgverlener kan vertellen met 
betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn 
ziekte of aandoening.

Biologische of lichamelijk anamnese

In het geval van de biologische/lichamelijke anamnese gaat het in de eerste 
plaats om informatie die direct verband houdt met de somatische kant van de 
klacht waarvoor de cliënt de zorgverlener consulteert. Naast de informatie die 
nodig is om de juiste indicatie te stellen, kan het van belang zijn te vragen naar 
doorstane ziekten of belangrijke fysieke klachten die de cliënt in het verleden 
(in het bijzonder de laatste vijf jaar) heeft gehad, de medische behandeling 
daarvoor en de resultaten ervan. Ook medicijn-, alcohol- en drugsgebruik zijn 
in dit opzicht belangrijk. Op deze manier kan worden vastgesteld of er sprake 
is van zich herhalende patronen in de ziektegeschiedenis. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als de cliënt systematisch artsen bezoekt voor allerlei pijnklachten 
(misschien zelfs in verschillende orgaangebieden) zonder dat de oorzaak van 
de klacht kan worden vastgesteld of zonder dat de behandeling succes heeft 
(Van der Meulen en De Jongh, 1997).
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Sociale anamnese 

Tijdens het kennismakingsgesprek en de inventarisatie van personalia krijgt 
de zorgverlener al enige informatie over de sociale achtergrond van de cliënt. 
Daarop wordt voortgeborduurd met de bedoeling een globaal overzicht te 
krijgen van het dagelijks leven en het algemeen functioneren van de cliënt. 
Praktisch bekeken komt het erop neer dat de zorgverlener kort vraagt naar 
het functioneren van de cliënt in de drie belangrijkste deelgebieden van zijn of 
haar leven: de thuissituatie (getrouwd of samenwonend, kinderen, onderlinge 
verstandhouding in het gezin enz.), het werk (beroep, werkt momenteel, 
tevredenheid enz.) en de vrijetijd (besteding, sport, hobby’s enz.). Op basis 
van deze informatie kan niet alleen een globaal beeld worden gevormd van 
de leefomstandigheden van de cliënt, maar kan tevens worden ingeschat 
in welke mate er sprake zou kunnen zijn van potentieel stressvolle of 
belastende omstandigheden die daar het gevolg van zijn. De impact van deze 
gebeurtenissen kan in de psychische anamnese verder worden uitgediept.

Psychische anamnese 

Het derde cluster heeft betrekking op de psychische gesteldheid van het 
individu, de psychische anamnese. De beoordeling van het psychisch 
functioneren geschiedt door een combinatie van het observeren van het 
gedrag en het inwinnen van informatie over een aantal klachtgebieden op 
het terrein van de psychopathologie. De bedoeling is dat met een aantal 
globale vragen enkele kernsymptomen worden gescreend. Dit voor zover de 
zorgverlener het nodig acht de aanwezigheid van de betreffende psychische 
stoornissen te exploreren. Het zal duidelijk zijn dat dit vooral relevant is 
indien er een vermoeden bestaat dat psychische factoren de behandeling in 
negatieve zin beïnvloeden.
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Enkele praktische detectievragen naar klachten op enkele aspecten van het 
psychisch functioneren staan in tabel 1 (zie volgende bladzijde). 

Omdat eerdere episoden van een psychische stoornis één van de beste 
voorspellers is van het hernieuwd optreden van deze kwaal, is het zinvol ook 
hierover een aantal gerichte vragen te stellen: “Bent u ooit onder psychiatrische 
behandeling geweest, of heeft u wel eens een psycholoog bezocht?” “Weet u 
welke diagnose toen is gesteld?” “Hoe is het verder met u gegaan?” “Hoe is 
het nu met u?” (enz.). 
Maar ook de gevolgen van bepaalde ‘life-events’, zoals een zwaar 
verkeersongeluk, een scheiding of het verlies van een dierbaar persoon 
en andere chronisch stressvolle omstandigheden, zoals werkstress en 
spanningen in het gezin, kunnen hier aan de orde komen. Stress is een 
gezonde reactie van het lichaam op bepaalde gebeurtenissen. Indien 
stress echter langdurig aanhoudt, kan dit leiden tot diverse lichamelijke 
en psychische klachten. Bijzondere aandacht gaat uit naar trauma’s in de 
vroege jeugd, waaronder het hebben ondergaan van seksueel geweld. Niet 
zelden raakt daarbij de persoonlijke integriteit volkomen ontwricht, hetgeen 
grote consequenties kan hebben voor het wel of niet kunnen ondergaan van 
een behandeling of controles (zie casus 1).

Praktijkvoorbeeld
Mevrouw G. is een 45-jarige alleenstaande vrouw die extreem bang is voor 
tandheelkundige behandeling. Hierdoor heeft ze tientallen jaren een bezoek 
aan de tandarts vermeden. Ze maakt een zeer schuchtere indruk en tijdens 
het eerste gesprek kan ze maar een paar zinnen uitbrengen. De rest van de 
tijd zwijgt ze en staart als in een trance voor zich uit. In de stoel zitten lukt 
maar net, maar aanrakingen aan het hoofd of in de mond blijken niet mogelijk.
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Als ze al de mond open doet, is dat niet meer dan een tel. Dan ervaart ze 
extreme kokhalsneigingen en een overweldigende drang om weg te vluchten.
 
Uit de anamnese komt naar voren dat mevrouw G. als kind veelvuldig en 
op gruwelijke wijze seksueel misbruikt is, ook in de mond. Telkens als 
een tandarts haar in het hoofd of halsgebied aanraakt komt een stroom 
aversieve herinneringen naar boven, waarbij het lijkt of ze de gebeurtenissen 
weer opnieuw beleeft. Deze gedachten zijn in de regel niet te stoppen of te 
onderdrukken. De herbelevingen, de vermijdingsreacties en de schrikreacties 
doen vermoeden dat er sprake is van een ernstige angststoornis, namelijk 
een posttraumatische stressstoornis (PTSS) (Ten Broeke et al, 1997). 
Tandheelkundige behandeling van mevrouw de G. is daardoor vrijwel 
onmogelijk.
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Observeren van gedrag en stemming

Naast de gespreksvoering is ook het observeren van het gedrag en de 
stemming een bron van waardevolle informatie. Het zijn voor een belangrijk 
deel opvallende (negatieve) stemmingen die in het oog springen, zoals angst 
en depressie. Om een beeld te geven van een aantal veel voorkomende 
emotionele uitingen worden deze hieronder apart besproken. Veel 
voorkomende emotionele uitingen zijn angst en vrees. Iets wordt meestal 
angst genoemd indien de emotionele uiting geen betrekking heeft op iets 
bepaalds, terwijl vrees een concrete inhoud heeft of aan een bepaald object 
is gekoppeld (bijv. een injectienaald of het geluid van een tandartsboor). 

Een extreme en irreële vrees wordt fobie genoemd. Blootstelling aan een 
bepaald object of situatie roept in dat geval een onmiddellijke emotionele 
reactie op. Bovendien wordt een confrontatie met deze zaken zoveel mogelijk 
vermeden en is er sprake van een ernstige belemmering van het dagelijks 
functioneren. 

Angst kan specifiek voorkomen in bepaalde omstandigheden 
(situatiegebonden angst of ‘state anxiety’), maar kan ook ongeacht de 
situatie optreden. Daarbij lijkt het meer een persoonlijkheidstrek te zijn 
(persoonsgebonden angst of ‘trait anxiety’). Treedt de angstreactie 
plotseling op en gaat dit gepaard met extreme fysiologische verschijnselen 
en ontreddering dan wordt dit paniek genoemd. 
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Depressiviteit (neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, somberheid) is een 
andere negatieve stemming waarmee de zorgverlener in zijn contact met 
cliënten kan worden geconfronteerd. Depressie is een verzamelnaam van 
stemmingsveranderingen die korte of langere tijd aanhouden en die het een 
persoon herhaaldelijk zeer moeilijk maken normaal te functioneren. Als deze 
sombere stemming omslaat in verdriet of droefheid en het gevolg is van het 
verlies van een dierbaar persoon dan spreken we van rouw. 
Een soort humeurigheid of prikkelbaarheid waarbij men snel geïrriteerd is 
en nors of verbitterd reageert op bepaalde prikkels die een dergelijke reactie 
normaal niet uitlokken, wordt ontstemming (dysforie of dysthymie) genoemd. 
Hierbij gaat het om een mengeling van milde depressiviteit en boosheid. 
Tegenover de abnormale depressieve stemming staat de abnormale 
opgewektheid die met manie wordt aangeduid (Bol, 2001). Opvallende 
verschijnselen die door de zorgverlener bij een cliënt kunnen worden 
geobserveerd en die kunnen wijzen op een relevante psychische aandoening.

Tabel 2. Enkele voorbeelden van verschijnselen die kunnen duiden op een 
psychische aandoening. 
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Tabel 3. Overzicht van de belangrijkste categorieën psychische aandoeningen

Bron: psychiatrische leerboeken (Vandereycken et al, 1994; American 
Psychological Association, 1996)
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G E V O L G E N  V A N  N E G AT I E V E  S E K S U E L E 

E R V A R I N G E N

Onder seksueel geweld wordt verstaan ‘alle situaties waarin iemand seksuele 
handelingen moet ondergaan of uitvoeren, terwijl hij of zij dat niet wil of niet 
in staat is daarover te beslissen’ (Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi, 2002). 
Er is vaak sprake van een bekende dader, zoals een partner of een familielid. 
Seksueel geweld kan eenmalig plaatsvinden, maar kan ook een herhaaldelijk 
of chronisch karakter hebben. We verwijzen in dit artikel naar mensen die 
seksueel geweld hebben meegemaakt als slachtoffers, omdat het woord 
‘slachtoffer’ aangeeft dat het gaat om een ongewilde ervaring (Van Berlo & 
Mooren, 2009). 

Hoewel binnen de onderzoeksliteratuur wordt gesteld dat de problematiek 
van trauma meer is dan PTSS en er een grote variabiliteit aan klachten 
bestaat na trauma, wordt in dit artikel vooral ingegaan op (de relatie tussen) 
seksuele problemen en posttraumatische stressklachten en de implicaties 
daarvan voor de (cognitief gedragstherapeutische) behandeling. Ten slotte 
komen recente ontwikkelingen op het gebied van acute opvang na seksueel 
geweld aan bod.

Prevalentie van seksueel geweld

De precieze omvang van seksueel geweld is moeilijk in kaart te brengen, 
omdat schuld, schaamte, angst voor ongeloof en stigmatisering slachtoffers 
kunnen belemmeren om hun ervaring(en) te onthullen (Crisma, Bascelli, Paci 
& Romito, 2004).
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In Nederlands onderzoek van Bakker en collega’s (2009) onder ruim 6000 
mannen en vrouwen tussen 15 en 70 jaar gaf 5% van de mannen en 33% 
van de vrouwen aan ooit seksueel geweld te hebben meegemaakt (meestal 
voor het zestiende levensjaar), variërend van ongewenste aanraking tot 
verkrachting. Ongeveer 3% van de mannen en 12% van de vrouwen meldde 
ooit een verkrachting te hebben meegemaakt. 

Belangrijke risicofactoren voor het meemaken van seksueel geweld zijn 
een eerdere PTSS (zie Elwood et al., 2011) en een fysieke of verstandelijke 
beperking (Kendall-Tackett, Lyon, Taliaferro & Little, 2005). Adolescenten 
en vrouwen zijn het vaakst slachtoffer van seksueel geweld (Elwood et al., 
2011). Verder blijkt dat alcoholgebruik het risico op een date-rape vergroot 
(Erickson, Gittelman & Dowd, 2010). Ongeveer twee van de drie slachtoffers 
van seksueel geweld worden later opnieuw slachtoffer van seksueel geweld 
(zie Classen, Palesh & Aggerwal, 2005). Hier wordt naar verwezen met de 
term ‘revictimisering’. 

Binnen onderzoek wordt meestal niet gedifferentieerd in typen seksueel 
trauma maar wordt vaak gekeken naar het ‘index trauma’, dat wil zeggen 
de gebeurtenis(sen) die de aanleiding is (of zijn) geweest om bijvoorbeeld 
hulp te zoeken. In dit artikel worden verschillende soorten seksueel misbruik 
besproken, waarbij met ‘eenmalig’ wordt verwezen naar een aanranding 
of verkrachting, met ‘herhaald’ naar meerdere op zichzelf staande 
gebeurtenissen, terwijl met ‘chronisch’ wordt bedoeld seksueel misbruik 
gedurende een langere periode door dezelfde perso(o)n(en).
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Gevolgen van seksueel geweld
Negatieve seksuele ervaringen kunnen leiden tot ernstige en 
langdurige psychische problemen (zoals PTSS, depressie, borderline 
persoonlijkheidsstoornis of eetstoornissen), seksuele problemen 
(bijvoorbeeld minder subjectieve seksuele opwinding) en lichamelijke 
problemen (zoals chronische bekkenpijn) (Maniglio, 2009; Weaver, 2009; 
Zinzow et al., 2012). Hieronder wordt verder ingegaan op PTSS en seksuele 
problemen. 

Seksuele problemen
Veel slachtoffers van seksueel geweld ontwikkelen problemen met intimiteit 
en seksualiteit. Uit onderzoek van Kedde (2012) onder een grote groep 
Nederlanders tussen de vijftien en zeventig jaar blijkt dat seksuele problemen 
twee keer zo vaak voorkomen bij vrouwen die in hun jeugd seksueel geweld 
hebben meegemaakt dan bij vrouwen zonder seksueel geweldservaringen. 
Voorbeelden van het voorkomen van dergelijke seksuele problemen bij deze 
groep zijn orgasmeproblemen (15%), weinig subjectieve opwinding (15%) en 
lubricatieproblemen (14%).

Overigens lopen de bevindingen van internationale studies uiteen wat betreft 
de vraag welke seksuele problemen na seksueel geweld domineren. Vrouwen 
die in hun jeugd slachtoffer zijn geweest van chronisch seksueel misbruik 
hebben, vergeleken met niet-getraumatiseerden, vaker problemen met het 
seksueel verlangen en orgasme (Öberg, Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 2002) 
en meer pijn bij het vrijen (Lutfey, Link, Litman, Rosen & McKinlay, 2008). 
Ook lijken ze minder tevreden te zijn over hun seksuele leven (Lutfey et al., 
2008; Rellini & Meston, 2007, maar zie: Leonard & Follette, 2002). De meeste 
vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd rapporteren 
minstens één seksuele disfunctie (Öberg et al., 2002).
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In de praktijk kunnen hulpverleners reacties tegenkomen bij slachtoffers die 
enerzijds te maken hebben met vermijding van seks en daaraan gerelateerde 
pijnlijke herinneringen (wellicht vooral als er een PTSS aanwezig is met 
herbelevingen), en anderzijds met proactief seksueel gedrag (risicovol 
seksueel gedrag en preoccupatie met seksualiteit). Zo is er een verband 
gevonden tussen chronisch seksueel misbruik op jonge leeftijd en verhoogde 
seksuele activiteit (en meer seksuele partners) in de volwassenheid (Loeb et 
al., 2002). 

Over adolescenten met seksuele geweldservaringen in hun jeugd is verder 
bekend dat zij vaker onveilig vrijen, met het risico op seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s) en ongeplande zwangerschappen (Green et al., 2005). 
Recent is aangetoond dat ook adolescente slachtoffers van eenmalig 
seksueel geweld (verkrachting), vergeleken met niet-getraumatiseerden, vaker 
seksuele problemen en bekkenbodemproblemen ervaren op jongvolwassen 
leeftijd (Postma, Bicanic, Vaart & Laan, 2013).

Er zijn verschillende verklaringen voor de aanwezigheid van seksuele 
problemen na seksueel trauma (bijvoorbeeld Foa & Rothbaum, 1998). Zo 
kan er door het geweld sprake zijn van een gebrek aan vertrouwen en van 
vermijding van intimiteit (zie tabel 1, bijvoorbeeld symptoom B2). Ook kan 
lichamelijk contact nare herinneringen aan het geweld oproepen (symptoom 
A1) en gevoelens van angst, aversie of walging (A4 en A5). Uit onderzoek 
blijkt dat aandachtsafleiding (bijvoorbeeld door nare herinneringen) tot 
minder lichamelijke seksuele opwinding leidt (Van Lankveld, 2012).
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Verder kunnen emotionele afstomping en interesseverlies (B4, B5 en B6) 
ten grondslag liggen aan problemen met intimiteit. Dat geldt ook voor 
prikkelbaarheid en irritaties (cluster C). Ten slotte is van belang dat bij 
de meeste mensen met PTSS (zo’n 80%) sprake is van comorbide as I 
stoornissen. Dit is meestal depressie bij vrouwen en alcoholmisbruik bij 
mannen (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995). Van depressie 
en angststoornissen is bekend dat ze gerelateerd zijn aan seksuele problemen 
(Van Lankveld & Grotjohann, 2000).

De behandeling van seksuele problemen en (complexe) PTSS na seksueel 

geweld

Seksuele problemen
Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van seksuele 
problemen bij slachtoffers van seksueel geweld. Onder deskundigen lijkt 
er consensus te zijn dat een traumagerichte behandeling prioriteit heeft 
wanneer seksuele problemen zijn gerelateerd aan seksueel trauma (Basson, 
Wierman, Van Lankveld & Brotto, 2010). Dit sluit aan bij de bevinding dat 
PTSS-klachten de relatie tussen seksueel geweld en seksuele problemen 
medieert (Letourneau, Resnick, Kilpatrick, Saunders & Best, 1996). Dat wil 
zeggen dat seksuele problemen na seksueel geweld vooral optreden wanneer 
het slachtoffer ook PTSS-klachten heeft.

In het algemeen wordt verondersteld dat als PTSS effectief wordt behandeld, 
de seksuele problemen zullen verminderen of verdwijnen. Schnurr en collega’s 
(2009) vonden hier inderdaad bewijs voor, maar er is meer onderzoek nodig.
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Twee recente casestudies hebben overigens een succesvolle behandeling 
van vaginisme na seksueel trauma middels Eye Movement Desensitization 
and Reprocessin (EMDR) beschreven (De Groot & De Jongh, 2012; Torun, 
2010). In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op de (cognitief 
gedragstherapeutische) behandeling van PTSS, voorafgegaan door een 
bespreking van cognitieve modellen van PTSS. 

Iemand kan hersteld zijn van PTSS, maar last houden van seksuele 
problemen. Wanneer seksuele problemen aanhouden, kunnen cognitief 
gedragstherapeutische technieken (onder begeleiding van een seksuoloog 
NVVS) en/of aan seksualiteit gerelateerde interventies worden toegepast. 
Er zijn effectieve cognitieve gedragstherapieën voor de behandeling van de 
verschillende seksuele disfuncties (zie Van Lankveld, Both & Ter Kuile, 2012), 
alhoewel niet alle effectstudies methodologisch voldoen aan de daaraan te 
stellen eisen en de werkzame elementen nog niet bekend zijn (Ter Kuile, Both 
& van Lankveld, 2010). Het doel van deze interventies is onder andere om het 
gebruik van adequate seksuele prikkels te stimuleren en intimiteit, lust en 
de seksuele partnerrelatie te herstellen (zie ook www.seksueledisfuncties.
nl). Brown (1995) biedt een overzicht van procedures en technieken die vaak 
worden toegepast in de behandeling van seksuele problemen bij slachtoffers 
van seksueel geweld, zoals ontspanningsoefeningen, guided self-dialogue, 
imagery rehearsal en sensate focus-oefeningen (dat wil zeggen aandacht 
richten op de lichamelijke beleving). Ook kan bijvoorbeeld worden voorgesteld 
dat het slachtoffer tijdens het seksueel contact met de partner de ogen 
openhoudt of de partner laat spreken om daarmee het contact met het hier 
en nu te behouden.
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PTSS
Invloedrijke cognitieve theorieën (bijvoorbeeld Ehlers & Clark, 2000) gaan er 
net als de hedendaagse conditioneringstheorie (bijvoorbeeld Engelhard, De 
Jong, Van den Hout & Van Overveld, 2009) vanuit dat PTSS geen rechtstreeks 
gevolg is van de traumatische ervaring, maar van negatieve gedachten en 
overtuigingen (associaties) die in verband staan met de gebeurtenis en de 
nasleep daarvan (bijvoorbeeld ‘Als ik alleen ben, word ik weer aangerand’; 
‘Mijn reacties op de gebeurtenis betekenen dat ik gek word’). Dergelijke 
overtuigingen leiden tot meer angst en vermijdingstrategieën, die het 
onmogelijk maken die overtuigingen te disconfirmeren en die het gevoel van 
huidige dreiging in stand houden dat kenmerkend is voor PTSS.

Ook wordt verondersteld dat bij cliënten met PTSS de traumatische 
herinneringen niet goed zijn opgeslagen in het langetermijngeheugen. Nieuwe 
informatie komt binnen via de zintuigen en kan op twee manieren worden 
verwerkt: via data-driven processing of via conceptually-driven processing 
(zie Engelhard, Kindt & Arntz, 2011a, p. 291). 

Wanneer een trauma data-driven wordt verwerkt, worden met name de 
fysieke kenmerken opgeslagen (bijvoorbeeld visuele en somatosensorische 
indrukken). Wanneer een trauma conceptually-driven wordt verwerkt, wordt er 
betekenis gegeven aan de in oorsprong zintuiglijke informatie, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van kennis die al is opgeslagen in het langetermijngeheugen. 
De oorspronkelijk zintuiglijke informatie kan dan in abstracte vorm worden 
opgeslagen in het geheugen.
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Bij mensen met PTSS zou volgens de cognitieve visie (Ehlers & Clark, 2000) te 
weinig betekenis zijn gegeven aan de oorspronkelijke sensorische informatie, 
waardoor het traumatisch geheugen actief blijft en zich opdringt in de vorm 
van herbelevingen (‘intrusies’). Het doel van cognitieve gedragstherapie 
bij PTSS is om deze factoren, indien aanwezig, op te heffen en de cliënt te 
helpen de traumatische gebeurtenis alsnog te verwerken (Engelhard et al., 
2011a; Van Minnen & Arntz, 2011).

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR zijn op grond van 
overtuigende onderzoeksresultaten de voorkeursbehandelingen voor PTSS. 
Cognitieve therapie is een variant van cognitieve gedragstherapie die minder 
is onderzocht, maar ook als effectieve behandelmethode wordt aanbevolen 
(Trimbos, 2011). Deze behandelingen zijn ook effectief met betrekking tot 
PTSS na verschillende typen seksueel trauma (Leiner, Kearns, Jackson, Astin & 
Rothbaum, 2012; Resick, Williams, Suvak, Monson & Gradus, 2012; Rothbaum, 
Astin & Marsteller, 2005). Dat neemt niet weg dat ongeveer eenderde van de 
cliënten onvoldoende baat heeft bij CGT en EMDR (Vickerman & Margolin, 
2009). Alhoewel de veronderstelling bestaat dat de slachtoffers van vroeg 
en chronisch seksueel misbruik minder profiteren van de traumagerichte of 
directieve behandelingen (Cloitre et al., 2009), is hier geen duidelijk bewijs 
voor. Er bestaat een protocol van CGT voor adolescenten en jongvolwassenen 
met PTSS na eenmalig seksueel geweld bestaande uit schrijven en spreken 
over het trauma en gedragsoefeningen (STEPS-methode; Bicanic & Kremers, 
2007). Bij deze behandeling worden de ouders of partner, een arts en een 
zedenrechercheur betrokken bij de psycho-educatie (zie hieronder). De 
methode kan groepsgericht of individueel worden toegepast.
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Een ongecontroleerde studie toonde aan dat PTSS-symptomen sterk afnemen 
na de groepsbehandeling en dat deze afname na één jaar follow-up stabiel 
is (Bicanic, De Roos, Van Wesel, Sinnema & Van de Putte, 2014a). Voor deze 
doelgroep bestaat er ook een online behandelprotocol dat is gebaseerd op 
‘Interapy’ (een effectieve online CGT voor PTSS) (Lange et al., 2003). Een 
ongecontroleerde studie vond een sterke afname van symptomen na deze 
behandeling bij adolescente slachtoffers van seksueel geweld (Lange et al., 
2011). Er is echter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek nodig naar de 
effectiviteit van deze twee laatstgenoemde behandelingen.

Hierna wordt kort ingegaan op traumagerichte CGT (inclusief exposuretherapie 
en cognitieve therapie) en EMDR. We zullen de behandelingen toelichten aan 
de hand van specifieke problematiek als gevolg van seksueel trauma. In een 
aparte alinea wordt aandacht besteed aan ‘complexe PTSS’.

Traumagerichte CGT bij PTSS bestaat in het algemeen uit psycho-educatie, 
(herhaalde) blootstelling (exposure) en herstructurering van disfunctionele 
cognities (‘cognitieve herstructurering’).
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1. Psycho-educatie. Als onderdeel van psycho-educatie wordt aan het 
slachtoffer en, indien gewenst, aan familie en/of partner algemene 
informatie gegeven over seksueel geweld (‘Hoe vaak komt het voor?’, ‘Wie 
maken het mee?’). Tevens wordt informatie gegeven over mogelijke reacties 
van slachtoffers, zoals schuldgevoelens (bijvoorbeeld over het uitblijven van 
fysiek verzet tegen de dader), schaamte en walging over de eigen lichamelijke 
reacties tijdens het geweld (zoals lubricatie bij vrouwen of erectie en ejaculatie 
bij mannen), onzekerheid over de eigen seksuele identiteit, woede richting 
de dader en/of justitie en ten slotte over angst voor sociale stigmatisering, 
lichamelijke schade door het geweld of voor herhaling. Daarnaast wordt 
informatie gegeven over de diagnose en de behandeling. Verder zal de 
therapeut met de cliënt strategieën bespreken om actuele klachten aan te 
pakken en informatie geven over lichaamsbeleving, normale seksualiteit 
en risicovolle situaties. In de psycho-educatie wordt een respectvolle en 
ontschuldigende bejegening gehanteerd, waarmee beoogd wordt ‘blaming 
the victim’ te voorkomen. 

2. Bij exposure wordt de patiënt imaginair of in vivo blootgesteld aan stimuli 
die gerelateerd zijn aan het trauma en angst oproepen. De werking van 
exposure wordt voornamelijk verklaard vanuit de ‘emotional processing 
theorie’ (Foa & Kozak, 1986), die ervan uitgaat dat tijdens het trauma een 
angstnetwerk wordt gevormd in het geheugen, dat bij activatie ontsnappings- 
en vermijdingsgedrag stimuleert. Door exposure wordt het angstnetwerk 
geactiveerd zonder dat daarbij vermijdingsgedrag optreedt. Bijvoorbeeld, 
imaginaire exposure vindt plaats door de traumatische herinnering(en) 
herhaaldelijk hardop en gedetailleerd in de tegenwoordige tijd te vertellen 
gedurende dertig tot zestig minuten.

M O D U L E  8



 3 6© HWC OPLEIDINGEN    |     PSYCHIATRIE IN HET KRAAMBED

Dit verhaal wordt opgenomen op audiotape en het is de bedoeling dat de 
cliënt er thuis meerdere keren per dag naar luistert (Nederlands protocol: 
Van Minnen & Arntz, 2011). Door exposure kan extinctie van de angst 
plaatsvinden en wordt tevens nieuwe, corrigerende informatie opgeslagen. 
In overeenstemming met de emotional processing theorie is aangetoond dat 
angstactivatie een belangrijke rol speelt bij de effecten van exposuretherapie 
(Van Minnen & Hagenaars, 2002).

3. Cognitieve herstructurering. Cognitieve herstructurering in de behandeling 
van PTSS na seksueel geweld houdt in dat bepaalde disfunctionele of irreële 
cognities worden besproken en beïnvloed. Voorbeelden van dergelijke 
disfunctionele cognities zijn: ‘niemand is te vertrouwen’, ‘ik ben de enige 
persoon die zoiets vreselijks heeft meegemaakt’ of  ‘ik zal nooit meer een 
normaal leven hebben’. Bij PTSS kan ook een uitsluitend cognitieve therapie 
worden aangeboden, die is gericht op de identificatie en aanpassing van 
disfunctionele opvattingen over zichzelf (bijvoorbeeld ‘ik ben kwetsbaar’), 
anderen (‘anderen zijn niet te vertrouwen’) en het trauma (‘het is mijn schuld’) 
en het integreren van traumatische herinneringen in reeds bestaande 
schema’s (Ehlers & Clark, 2000). Hierbij worden onder andere de socratische 
dialoog en gedragsexperimenten gebruikt. Er is een Nederlands protocol 
voor cognitieve therapie beschikbaar (zie Engelhard et al., 2011a).

M O D U L E  8



 3 7© HWC OPLEIDINGEN    |     PSYCHIATRIE IN HET KRAAMBED

4. Bij de cognitief gedragstherapeutische behandeling van complexe 
PTSS zou in aanvulling op exposure ook stabilisatie en het aanleren van 
vaardigheden belangrijk zijn (Dorrepaal et al., 2010). Door Cloitre en collega’s 
(2010) is een gefaseerde individuele therapie ontwikkeld, die bestaat uit een 
stabilisatiefase van acht sessies (STAIR) en een opvolgende exposurefase 
van acht sessies. In de stabilisatiefase worden vaardigheden aangeleerd ter 
verbetering van de affectregulatie en het interpersoonlijk functioneren. Bij 
vrouwen met PTSS als gevolg van vroege traumatisering blijkt de combinatie 
van deze opeenvolgende fases effectiever dan de combinatie van exposure 
voorafgegaan door supportive counseling of de combinatie van een 
stabilisatiefase met daaropvolgend supportive counseling (Cloitre et al., 
2010). Echter, in deze studie is geen controlegroep opgenomen die uitsluitend 
exposure kreeg. Een recente Nederlandse studie (Dorrepaal et al., 2012) bij 
vrouwen met complexe PTSS vond geen bewijs dat een individueel steunend 
contact zonder exposure effectiever is wanneer dit wordt aangevuld met een 
twintig weken durende stabiliserende groepstherapie. 

5. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een 
traumabehandelingsmethode die erop gericht is herinneringen aan nare 
of cruciale gebeurtenissen te laten vervagen (Shapiro, 1995; voor protocol, 
zie De Jongh & Ten Broeke, 2003). Een centrale component van EMDR is 
dat de cliënt tijdens het ophalen van een traumatische herinnering (of een 
mentale representatie waarvan wordt aangenomen dat deze de klachten 
van de cliënt doen ontstaan of instandhouden) een duale taak doet, zoals 
oogbewegingen van links naar rechts en terug. Een recente meta-analyse 
suggereert dat oogbewegingen effectief zijn (Lee & Cuijpers, 2012) en een 
verklaring hiervoor is dat oogbewegingen het werkgeheugen belasten;
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wanneer een traumatische herinnering wordt geactiveerd en tegelijkertijd 
een taak wordt verricht zoals het heen en weer bewegen van de ogen, blijft 
er minder werkgeheugencapaciteit over voor de herinnering, waardoor deze 
minder levendig en minder emotioneel beladen wordt (Van den Hout & 
Engelhard, 2012). Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis 
aan de gebeurtenis te geven. 

Opvang en vroegtijdige interventies

Ten slotte wil ik aandacht besteden aan opvang en vroegtijdige interventies. 
Inmiddels is bekend dat de ontwikkeling van PTSS niet kan worden voorkomen 
door korte interventies (zoals ‘debriefing’), die onmiddellijk na een trauma 
gericht zijn op alle slachtoffers (Rose, Bisson, Churchill & Wessely, 2002). 
Zulke algemene interventies kunnen de kans op PTSS zelfs vergroten, vooral bij 
mensen die veel stressklachten hebben in de eerste weken na de gebeurtenis 
(Sijbrandij, Olff, Reitsma, Carlier & Gersons, 2006). (Inter)nationale richtlijnen 
bevelen dan ook aan om geen debriefingsgesprekken aan te bieden aan 
slachtoffers van traumatische ervaringen (Impact, 2007; National Institute 
of Clinical Excellence (NICE), 2005). In recent onderzoek waarin een online 
interventie werd getest ter preventie van PTSS, bestaande uit onder andere 
psycho-educatie en ontspanningsoefeningen, bleven positieve effecten 
helaas ook uit (Mouthaan et al., 2013). Vroegtijdige behandeling van een 
acute stressstoornis of acute PTSS met vier tot vijf sessies traumagerichte 
cognitieve gedragstherapie (CGT) geeft wel goede resultaten, vergeleken 
met niets doen of ondersteunende gesprekken (Roberts, Kitchiner, Kenardy 
& Bisson, 2009).
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Aangezien ten aanzien van de preventie van PTSS de aandacht is verschoven 
van opvang naar (vroegtijdige) behandeling van PTSS, is er toenemende 
aandacht voor screeningsmethoden om slachtoffers met een verhoogd 
risico op PTSS vroegtijdig te identificeren. Er zijn hoopvolle resultaten 
gevonden met de Nederlandse versies van de 22 items tellende Impact of 
Events Scale-Revised (Mouthaan et al., 2014), de 10 items tellende Trauma 
Screening Questionnaire (Dekkers, Olff & Näring, 2010) en de 4 item-SPAN 
(Startle/Physiological arousal/Anger/Numbing; Sijbrandij, Olff, Opmeer, 
Carlier & Gersons, 2008). Wanneer deze lijsten binnen de eerste maand na 
de gebeurtenis werden afgenomen bij traumaslachtoffers met ongevalletsel, 
bleek 80% van de mensen met een verhoogde score zes maanden later 
inderdaad gediagnosticeerd te kunnen worden met PTSS (sensitiviteit), 
terwijl 59-72% van de slachtoffers met een verlaagde score geen PTSS had 
ontwikkeld (specificiteit) (Mouthaan et al., 2014). Wellicht kan screening 
op PTSS op termijn een onderdeel zijn van PTSS-preventie, met name na 
gebeurtenissen waarbij het risico op PTSS relatief groot is, zoals seksueel 
geweld. 

Centrum Seksueel Geweld
Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor 
psychologische en medische hulp. De hulp is versnipperd en veel hulpverleners 
hebben onvoldoende specifieke kennis en ervaring om slachtoffers adequaat 
te behandelen (Ensink & Van Berlo, 1999; Hoïng, Van Engen, Ensink, Vennix 
& Vanwesenbeeck, 2003). Gecontroleerd onderzoek naar het vermoedelijk 
negatieve gevolg hiervan is niet voorhanden. Om hiaten in de zorg te dichten, 
werd begin 2012 op initiatief van het Landelijk Psychotraumacentrum in het 
UMC Utrecht het Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.
nl) opgericht voor acute slachtoffers van seksueel geweld.
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In dit centrum werken politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen en 
psychologen met elkaar samen in de acute fase (korter dan één week na het 
geweld). Zo heeft het slachtoffer toegang tot een integraal zorgsysteem op 
één locatie.

Slachtoffers en hun omgeving krijgen in het centrum geen psychological 
debriefing, een gestructureerd opvanggesprek dat wordt gekenmerkt door de 
expressie van traumagerelateerde emoties. Wel kunnen slachtoffers advies 
krijgen over (coping met) stressreacties en het mobiliseren van sociale 
steun. In de eerste vier weken wordt gescreend op acute stressstoornis 
en PTSS, zodat behandeling snel kan worden ingezet indien nodig. In de 
eerste twee jaar dat het centrum bestaat, belden achthonderd slachtoffers 
de 24-uurslijn, voornamelijk over hulp bij verwerking. Bijna de helft kreeg 
medische en psychische hulp in het UMC Utrecht (Bicanic, Snetselaar, De 
Jongh & Van de Putte, 2014b). Wekelijks meldden zich twee slachtoffers van 
een verkrachting korter dan 72 uur geleden. Onderzoek in de Verenigde Staten 
van Amerika heeft aangetoond dat gecoördineerde en geïntegreerde zorg de 
kans op het ontstaan van psychische en medische problemen verkleint en 
de kans op het veroordelen van de dader verhoogt (Campbell, Patterson & 
Bybee, 2012). In 2015 zal een landelijk netwerk van dertien Centra Seksueel 
Geweld operationeel worden. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen 
of ook Nederlandse slachtoffers gebaat zijn bij de nieuwe multidisciplinaire 
samenwerking direct na een verkrachting, en of het ontstaan van psychische 
en seksuele problemen hierdoor kan worden voorkomen.
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S P E C I F I E K E  A D V I E Z E N  V O O R 

G E S P R E K S A D V I E Z E N

GESPREKSADVIEZEN BIJ WANEN AFGELEID VAN DE COGNITIEVE 

THERAPIE VAN A. BECK

Lees de korte weergave van de opvattingen van A. Beck in dit hoofdstuk, voor 
een beter begrip van deze tips.

Win het vertrouwen op krediet
Vraag de patiënt te wachten met jou te beoordelen totdat je hebt kunnen 
bewijzen dat je betrouwbaar bent. Vraag eerst krediet en win vervolgens het 
vertrouwen door in je daden altijd betrouwbaar te zijn. Doe wat je belooft, kies 
de zijde van de patiënt.

Zoek de basisaannames van het wereldbeeld van de patiënt
Wanneer je de patiënt laat vertellen hoe hij zijn wereld ervaart kun je dit 
uiteindelijk samenvatten in een aantal basisaannames. 
Bijv: 
a. Iedereen vindt mij afkeurenswaardig;
b. Iedereen weet van elkaar dat ze mij afkeurenswaardig vinden, ze zijn het 
daar onderling over eens geworden;
c. Wanneer ik rechtstreeks zou vragen of ze mij afkeurenswaardig vinden dan 
zullen ze het ontkennen, ze zullen er over liegen.
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Relativeer de basisaannames
Vervolgens kun je de patiënt er op wijzen dat dit aannames zijn. Dat hij de 
blikken en andere non-verbale uitingen van de anderen interpreteert. Dat hij 
een tijd gekend heeft waarin hij niet geloofde in deze interpretaties. Dat hij, 
omdat hij niet meer van zijn kamer af komt, niemand meer een kans geeft om 
te laten zien dat hij of zij neutraal of positief tegenover hem staat.
Wanneer de patiënt heeft geluisterd en heeft begrepen wat je zegt kun je 
hem voorstellen om vijf minuten in de huiskamer plaats te nemen met de 
opdracht voor elke interpretatie van het non-verbale gedrag van een mede-
patiënt minstens één alternatieve verklaring te bedenken, naast de oude, 
bekende verklaring dat deze medepatiënt hem zou afkeuren. 

Corrigeer zwart-wit denken
Wanneer je de patiënt ‘betrapt’ op zwart-wit denken, bespreek dit dan en laat 
dan zien welke tussenposities er nog bestaan. Beloon elke poging van de 
patiënt om meer genuanceerd te denken. Hierdoor neemt het probleemop-
lossende vermogen van de patiënt toe en daarmee ook het zelfvertrouwen.

Bespreek het gevoel van dreiging, niet de inhoud
Bespreek situaties waarin de patiënt zich bedreigd voelt. Spreek dan niet 
over de inhoud maar over het gevoel. Hierdoor neem je de oorzaak van de 
dreiging niet weg, maar neemt wel de mate waarin het als een bedreiging 
wordt ervaren, af. 

Bevorder het empathisch vermogen
Bespreek onderhandelingssituaties die de patiënt meemaakt. Verwoord 
daarbij de motivatie die anderen mogelijkerwijs kunnen hebben, maar die ze 
niet uitspreken. Daarmee zorg je er voor dat verkeerde interpretaties niet
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blijven voortwoekeren. Je leert de patiënt de dingen te bezien vanuit het per-
spectief van de ander en dat hoeft niet altijd kwaad te zijn.

Stimuleer gevoelsnavragen
In plaats van zelf het gevoel van anderen te verwoorden of toe te lichten, 
kun je de patiënt stimuleren bij anderen na te vragen welk gevoel ze hebben, 
waarom ze iets juist zó zeggen, waarom ze zó kijken, wat ze bedoelen met 
die opmerking, met die houding, enz.
 
Korte weergave van de opvattingen van A. Beck:
Het ‘paranoïde wereldbeeld’ van de niet-psychotische persoon wordt opge-
trokken door een drietal overtuigingen (cognities): a. Mensen zijn kwaadwil-
lige bedriegers; b. Ze zullen je aanvallen als ze de kans krijgen; en c. Wil je 
overleven dan moet je constant opletten. 
Deze drie ideeën vullen elkaar over en weer aan en vormen een gesloten sys-
teem. Daarbij komt dat de betreffende persoon zichzelf niet in staat acht snel 
en gemakkelijk de boze bedoelingen van de anderen te doorzien.

Dit geeft daarom aanleiding tot voortdurende waakzaamheid, tot interpreta-
ties van de werkelijkheid die bevestigen dat mensen inderdaad niet te ver-
trouwen zijn en tot afgeleide overtuigingen zoals dat gewone situaties toch 
vol dreigend gevaar zijn, dat alles wat je zegt of doet tegen je gebruikt kan 
worden, dat je geen zwakte moet tonen, dat emoties een teken van zwakte 
zijn, enz. ,enz.

In de therapie wordt eerst gewerkt aan een vertrouwensrelatie met de thera-
peut. Er wordt afgesproken dat de patiënt de therapeut door de tijd heen mag 
beoordelen op wat hij doet en niet op wat hij zegt. De therapie, die dus als het 
ware begint op krediet, richt zich vervolgens op de
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re-evaluatie van het zelfvertrouwen om probleemsituaties het hoofd te bie-
den. Re-evaluatie van dit zelfvertrouwen vindt plaats door een dichotoom 
beeld van het eigen kunnen te vervangen door een beeld van dit vermogen 
als continuüm. Het resultaat is dan een vergroting van het vertrouwen in het 
eigen probleemoplossend vermogen.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan re-evaluatie van de gevoelde dreiging, bij-
voorbeeld die in de werksituatie. Dus niet de aanleiding op zich, maar de 
mate van bedreiging die er door wordt ervaren, wordt ge-re-evalueerd, waar-
door een reductie van de gevoelde dreiging ontstaat.
Men wordt hierdoor minder defensief en er ontstaat tevens ruimte om te 
werken aan assertiviteit en aan het vermogen tot empathie. Een assertieve 
opstelling voorkomt dat kleine voorvallen en de paranoïde interpretaties 
daarvan niet getoetst worden aan de intenties van de ander en dat ze in de 
gedachten van de patiënt blijven voortwoekeren.
Door de empathische vermogens te ontwikkelen is men tenslotte in staat de 
handelingen van de anderen te bezien vanuit het perspectief van de ander. 
Dan zal blijken dat er niet alleen slechte mensen zijn. (bron: zie lit. lijst)
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Gespreksadviezen bij wanen afgeleid van de Rationele Rehabilitatie van 

M.T. Appelo

Lees de korte weergave van de opvattingen van M.T. Appelo onderaan de 
pagina, voor een beter begrip van deze tip.

Schakel tussen nu en vroeger, toen de patiënt geen waan had
Benadruk dat de patiënt ook een tijd heeft gekend waarin hij zich vrij voelde 
en niet het idee had dat er een complot tegen hem bestond. Neem de tijd om 
over die periode en over de beleving van toen te praten. Suggereer vervol-
gens dat het misschien mogelijk is om, al is het maar voor even, te schakelen 
tussen het gevoel van toen en het gevoel van nu. Wanneer je tegelijkertijd de 
basisaannames van de patiënt relativeert (zie bij Beck), kun je ongemerkt al 
iets wegnemen van het loodzware gevoel van onontkoombaarheid dat de 
patiënt heeft.
 
Korte weergave van de opvattingen van M.T. Appelo:

“Rationele rehabilitatie .... is een combinatie van rationeel-emotieve therapie 
en roltherapie, waarbij de irrationele en rationele eigenschappen worden 
ondergebracht in resp. een psychotische rol en een objectieve rol. De psy-
chotische rol wordt vervolgens onder controle gesteld van de objectieve rol. 
Centrale technieken hierbij zijn het plaatsen van het thema van de wanen in 
het decor van de objectieve werkelijkheid, het uitdagen van ‘psychotische’ 
gedachten en het herformuleren daarvan in ‘objectieve’ gedachten, en het 
herstructureren van activiteiten”. (bron: zie lit. lijst)
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Gespreksadviezen bij wanen afgeleid van P.K. Chadwick

Lees de korte weergave van de opvattingen van P.K. Chadwick onderaan dit 
hoofdstuk, voor een beter begrip van deze tips.

Moedig positief denken aan
“Vaak hebben waanachtige patiënten een negatieve denkstijl. Het is daarom 
nuttig voor de therapeutische effectiviteit om het positief denken aan te 
moedigen en niet alleen de huidige maar ook de negatieve ervaringen uit het 
verleden te herijken op de meest positieve manier.” 
Ook een positieve religieuze beleving is van belang, vooral een positieve ma-
nier van omgaan met schuldgevoelens. “Schuldgevoelens in het bijzonder, 
behoren een aandachtspunt te zijn bij counselling omdat medicatie ..... wel 
de strijdlust doet afnemen, maar schuldgevoelens nagenoeg onaangetast 
laat.” (p.132)

Vrij associëren en het afreageren van onverwerkte gevoelens zoals woede en 
schuld om deze te ontladen in een catharsis, worden ontraden. Deze metho-
des drukken de patiënt immers te veel in de negativiteit, iets waarvan ze juist 
al te veel bezitten.

Benader de patiënt recht door zee
Wanneer je je cynisch uitlaat of wanneer je je agressiviteit alleen maar zo 
af en toe laat zien, of die alleen op subtiele wijze laat zien, dan onderschat 
je de non-verbale vaardigheid van de paranoïde patiënt en zijn neiging veel 
verder te gaan dat de gegeven informatie eigenlijk toelaat. Dit heeft voor je 
therapeutische relatie desastreuze gevolgen: “Door een paranoïde patiënt 
worden dat soort ‘hints’ aan de oppervlakte, aangezien als een beerput van 
boosaardigheid, haat en kwaadwilligheid onder dat oppervlak.” (p.133)
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Benadruk dat de patiënt een goed oordeelsvermogen heeft
Nog slechter voor de therapeutische relatie is het je negatief uit te laten over 
het oordeelsvermogen van de cliënt. Bij het weer te boven komen van de 
waanachtige periode dient het zelfvertrouwen juist te worden hersteld.

Het is daarom goed om de belangrijke ervaringen te ontdekken waarop het 
waansysteem is gebaseerd en vervolgens te benadrukken dat deze basiser-
varingen wel kloppen, maar dat de generalisaties die er op volgden te ver zijn 
doorgevoerd. Of te benadrukken dat zich tijdens het eerste uitkristalliseren 
van de waan er zich inderdaad opmerkelijke toevalligheden hebben voorge-
daan, die op iedereen indruk zouden hebben gemaakt. (p. 134) 

“Het is beter om het bewijs van de overtuiging uit te dagen, en vooral het 
bewijs uit het begin, dan de overtuiging zelf.” (p. 142)

Ga in op het betekenis-zoeken
Waarschijnlijk is de patiënt iemand die creatief is, veel fantasie heeft en be-
tekenis zoekt in de wereld om hem heen. Vraag naar deze eigenschappen, 
vraag of die zich in het verleden gemanifesteerd hebben op school, in hobby 
of beroep. Gebruik dit als ingang om te praten over het interpreteren van de 
dingen om ons heen, het bijkleuren van het waargenomene, het uitleggen van 
dingen op een manier die voor onszelf zinvol is, enz. Door de subjectiviteit 
als uitgangspunt te nemen kun je behoedzaam maar openlijk vraagtekens 
zetten bij de rotsvastheid van overtuigingen van de patiënt, zonder hem zijn 
waan te ontnemen. Vervolgens kun je andere mogelijke interpretaties aan-
dragen die bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, even plausibel zijn als de 
interpretaties en verklaringen van de patiënt.
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Stap over van verifiëren naar falsifiëren
Laat de patiënt zien dat hij voortdurend op zoek is naar bevestigingen van 
zijn basisaannames. Hij ziet alleen die dingen die zijn ideeën bevestigen. 
Dingen die in strijd zijn met zijn ideeën ziet hij niet of bagatelliseert hij. (Of 
probeert hij op een heel andere manier te verklaren, bijvoorbeeld door zijn 
waansysteem nog verder uit te bouwen.) Maak hem bewust van deze werk-
wijze, benoem het als verifiëren. Geef daarnaast voorbeelden in de trant van: 
“De theorie dat alle zwanen wit zijn, kun je verwerpen door één zwaan te 
vinden die niet wit is”. Wanneer de patiënt bijv. vindt dat iedereen tegen hem 
is, dan kun je hem vragen één persoon te noemen die niet tegen hem is, of 
ooit voor hem is geweest. Benoem deze werkwijze als falsifiëren en laat de 
patiënt zien dat niets in de wereld hem ervan afhoudt om beide methodes te 
hanteren. Hierdoor is de waan niet ineens verdwenen, maar kan de patiënt 
genuanceerder denken en kan hij misschien rust vinden.

Presenteer de waan als ‘bijna helemaal juist’
Laat zien dat slechts enkele, op zich onbeduidende, maar verkeerde inter-
pretaties de oorzaak zijn van een domino-effect in het denken, waardoor de 
wereld uiteindelijk op zijn kop komt te staan. Op zich zijn de logische, opeen-
volgende redenaties van de patiënt juist, de aannames waarop ze gebaseerd 
zijn, zijn dit echter niet. Dit zijn de eigenlijke vergissingen of misinterpretaties 
die gecorrigeerd dienen te worden. Als het lukt deze te corrigeren, valt de 
waan bijna als vanzelf weg. Tevens respecteer je daarbij het zelfvertrouwen 
van de patiënt.
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Niet te veel napraten over de waan
Omdat ons geheugen in staat is iets beter te herinneren wanneer we ons in 
dezelfde omgeving bevinden waarin we de ervaring hebben gehad die we ons 
willen herinneren, is het “onverstandig om met de cliënt zijn waan tot in detail 
te bediscussiëren vanwege het gevaar de waan te reactiveren. Vooral dient 
voorkomen te worden dat het gevoel van betekenis dat met de waaninhoud 
geassocieerd wordt, weer naar boven komt.” (p.131) Dit is van belang voor de 
patiënt die reeds geheel of gedeeltelijk uit zijn waan is gekomen.

Geef feedback over de realiteit
“Beter dan dat hun brein een vals gevoel van zekerheid creëert, zou het the-
rapeutischer zijn dat ze duidelijk informatie ontvangen over hun verhouding 
met de realiteit. Beter dan dit te wantrouwen, zoals de meeste professionals 
zouden denken, is het mijn ervaring dat de patiënten dit in het algemeen ver-
welkomen en zich diep opgelucht voelen wanneer ze dit ontvangen.” (p. 140)

Geef altijd alternatieve interpretaties
Het wordt gemakkelijker om een waan op te geven wanneer er iets anders of 
iets beters voor in de plaats komt. Alleen afbreken heeft geen zin, kan zelfs 
contraproductief zijn. “Een enkele keer leidt het geven van een alternatief op 
zich al tot het laten varen van de waanovertuiging.” (p. 142).
Vergeet niet dat geen enkele patiënt voor de volle 100 % in zijn overtuiging 
gelooft. Er is altijd ruimte voor twijfel. “Ook het confronteren van anderen met 
de overtuiging is soms niets anders dan het testen van een onzeker geloof.” 
(p. 143)
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Korte weergave van de opvattingen van P.K. Chadwick:

Chadwick heeft een vijftal patiënten over langere tijd intensief leren kennen, 
bestudeerd en testjes op hen losgelaten. Ook is hij zelf psychotisch geweest. 
Hij probeert tot een beeld van deze vijf te komen zoals ze zijn in hun symp-
toomvrije perioden. Het blijkt dat bij allen de persoonlijkheid gekenmerkt 
wordt door: 

Het gevoel een speciaal iemand te zijn, maar toch een lage zelfwaardering, 
tamelijk neurotisch, schuldgevoelens, ontvankelijkheid voor opwinding, fan-
tasierijk, creatief, zoekend naar betekenis, oorzaken meestal buiten zichzelf 
leggend.

Wanneer je daarbij ziet dat bij allen hun verdere leefsituatie gekenmerkt wordt 
door werkloosheid, verveling, slechte sociale vaardigheden, moeite met rela-
ties en ongehuwd zijn, dan kun je je voorstellen dat wanneer een dergelijk 
persoon in een situatie geraakt waarin sprake is van sociaal isolement, een 
stressfactor of van voorafgaande veranderingen in zijn/haar leven, er slechts 
een klein vonkje nodig is een waan te laten ontstaan en dat er geen condities 
zijn die deze ontwikkeling in de kiem kunnen stoppen, zoals een partner.

De waan is geen vorm van projectie of afweer, maar ontstaat door het norma-
le denken van mensen met een bijzondere combinatie van op zich normale, 
persoonlijke eigenschappen, die in een bijzondere, maar een op zich normale 
levenssituatie terecht komen en zich aan deze situatie proberen aan te pas-
sen.

M O D U L E  9



 5 9© HWC OPLEIDINGEN    |     PSYCHIATRIE IN HET KRAAMBED

Het ontstaan van de waan wordt voorafgegaan door een periode van een 
onbestemde zucht naar betekenis (de z.g. meaning feeling), die weken kan 
duren. Een serie van op zich juiste waarnemingen of enkele bijzondere toe-
valligheden die echt gebeuren, kunnen dan een waan inzetten die zich ver-
volgens razendsnel ontwikkelt, volgens haar eigen interne logica. De waan 
wordt als een lawine en gaat een eigen leven leiden. De gevoelens van angst, 
wanhoop, schuld e.d. zijn logische gevolgen van de inhoud en de snelle 
ontwikkeling van de waan, niet de oorzaak ervan. Ze zijn in wezen normale 
reacties op de waan.

Hoe kun je dit nu gebruiken in het verpleegkundig gesprek? Het antwoord ligt 
m.i. in gebruik te maken van het vermogen tot normaal denken, dat volgens 
Chadwick bij deze patiënten volop aanwezig is. Er zijn daarom veel overeen-
komsten met de cognitieve aanpak. (bron: zie lit. lijst)

Gespreksadviezen bij wanen afgeleid van de Directe Analyse van John N. 

Rosen

Rosen, met zijn opvattingen die hij in 1953 opgeschreven heeft, gaat lijnrecht 
in tegen het hedendaagse adagium “Ga niet mee in de waan”. 

Hoewel uiteraard grotendeels achterhaald, is zijn prachtige boek toch het be-
wijs dat ook dit principe niet altijd en overal opgaat. Maar een waarschuwing 
is hier echter op zijn plaats: 

“Don’t try this at home! Pas dit niet toe als je geen psycholoog bent!”
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Overwin je koudwatervrees
Wanneer je door alle goede raadgevingen zoals niet mee te gaan in de
waan, neutraal te blijven en alleen je gevoel te benoemen, misschien wat
terughoudend bent geworden in het contact met de patiënt, bedenk dan
dat Rosen prachtige resultaten heeft behaald door zich expres te laten
opnemen in het waansysteem van de patiënt, zich als een almachtige te
gedragen, magische en rituele gebaren te maken en door samen met zijn
verpleegkundigen hele toneelstukjes te bouwen bovenop de waan van de
patiënt. 

Durf de dingen bij hun naam te noemen
Wanneer je de patiënt voortdurend dingen hoort zeggen die jij interpreteert
als paranoïde, gebruik dan dit woord en confronteer de patiënt ermee. Doe
dit niet om te choqueren, maar doe dit op een serieuze of quasi achteloze
wijze. Ook hiermee geef je duidelijkheid en bied je een interpretatiekader
waaraan juist de paranoïde patiënt zo veel behoefte heeft.

Benoem je tegenoverdracht-gevoelens
Volgens Rosen ben je goed bezig wanneer je het gevoel krijgt dat je de
patiënt moet beschermen, dat je iets voor hem kunt betekenen. De patiënt
roept iets bij je op waardoor je blijkbaar in de rol van “goede moeder” schiet.
De irritaties die je mogelijk voelt, kunnen opgeroepen zijn doordat de patiënt
je juist op kinderlijke wijze frustreert in je rol als goede moeder.
Misschien is het verstandig niet daadwerkelijk beschermend op te treden,
maar deze gevoelens slechts te benoemen in de vorm van ik-boodschap-
pen.
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Door na te gaan welke behoefte aan bescherming er verborgen ligt achter
de irritaties die de patiënt oproept, kun je de zorgvraag van de patiënt helder
krijgen. 

Dus nogmaals: 

“Don’t try this at home! Pas dit niet toe als je geen psycholoog bent!” 
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Online

Nederlandstalig:

Gedachten Uitpluizen - Toolkit voor cognitieve therapie bij achterdocht en stemmen 

De Revalidatie - Een ervaringsverhaal door F.R.

Wanen: het verband tussen denken en doen - Artikel over de rationele rehabilitatie van Appelo

Engelstalig:

DSM IV - Classificatie en diagnostiek

Cognitive Therapy for Schizophrenia - Artikel door Beck en Rector

Delusional Parasitosis - Artikel/website over een nieuwe waan: parasietenwaan

An Analytic View of Delusion (pdf bestand) - Artikel door Franceschi 

The interesting phenomena of delusional disorders (dpf bestand) - Artikel door K.Y. Mak 

Delusional Disorder - Paranoia and Related Illnesses (dpf bestand) - Artikel door Munro 

Delusional Disorder (dpf bestand) - artikel door het MHINZ

Overig:

Cliënten Pagina GGZ - Persoonlijke websites van ervaringsdeskundigen uit de psychiatrie en links naar 

informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact

Verpleegkunde & Psychiatrie - voor verpleegkundigen die de gezonde kant van de cliënt willen verster-

ken vanuit de visie van rehabilitatie en herstel.

Verpleegplannen.nl - Website met totaal overzicht online protocollen e.d.
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Extra informatie:

Protocol Psychofarmaca tijdens graviditeit en lactatie:

Zie bijlage in pdf

Moro reflex: https://www.youtube.com/watch?v=PTz-iVI2mf4

Tremoren: 

https://www.youtube.com/watch?v=XPORzIM9Omg&list=PLUoKS86E2tOdiH70ulHzhNuJKcxAtCz8K

Excoriatie (aan de huid krabben/pulken):

https://www.youtube.com/watch?v=2L-rBgZtfKs

Myocloniën (willekeurige, snelle spierschokken met kortdurend bewegingseffect):

https://www.youtube.com/watch?v=L6AGxRvHeT8

Convulsies: https://www.youtube.com/watch?v=BAsRMbTtsTE

Cutis Marmorata: https://www.youtube.com/watch?v=Tccqhmhqz74

Cutis marmorata (gemarmerde huid) is een reticulair vaatpatroon van rode of paarse doorscheme-

rende vaten, vooral aan de benen. Het kan fysiologisch zijn, een reactie op koude, en dit wordt gezien 

bij pasgeborenen, maar ook bij jonge kinderen en adolescenten. De fysiologische cutis marmorata 

trekt weer weg, is soms alleen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar, en is dubbelzijdig. Cutis 

marmorata telangiectatica congenita is blijvend. Het kan wel na verloop van een aantal jaren minder 

zichtbaar worden.

Regurgitatie (mondjesmaat teruggeven van maaginhoud):

Verslaafde baby: https://www.youtube.com/watch?v=_l-UL_RsK_4
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Uitleg angst: https://www.youtube.com/watch?v=OLuk5CAqGXg

Spinnenfobie: https://www.youtube.com/watch?v=wxi0jY_2JdY

Louis Theroux met documentaire over postnatale psychoses:

https://www.nu.nl/film/5800950/louis-theroux-komt-met-documentaire-over-postnatale-psychoses.

html
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