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Introductie

Seksueel misbruik en mishandeling in de jeugd komen veel voor (Pereda, 2009): in 
de algemene bevolking rapporteerde 10% van de Nederlandse vrouwen negatieve 
gevolgen van seksueel misbruik in de jeugd (Draijer, 1990). Seksueel misbruik in de 
jeugd komt nog meer voor bij psychiatrische patiënten: bij poliklinische patiënten 
17–19% en bij opgenomen patiënten 23–31% (Höing, 2003). De vraag ‘hoe kun 
je vroeg getraumatiseerde patiënten met ernstige psychiatrische problemen 
effectief behandelen?’ lag ten grondslag aan dit proefschrift. 
Misbruik en mishandeling in de jeugd leiden bij 50% van de mensen tot een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) (Kessler et al., 1995). Een PTSS wordt 
gekenmerkt door: herbeleven van de traumatische gebeurtenissen (flashbacks, 
nachtmerries); vermijding en het afvlakken van gevoelens; en overmatige 
prikkelbaarheid ofwel ’hyperarousal’ (slaap- en concentratieproblemen, woede-
uitbarstingen, overmatige alertheid en schrikachtigheid) (DSM-IV-TR, APA, 2000) 
en kan ook voorkomen na een enkelvoudig trauma zoals een bankoverval. 
Misbruik en mishandeling in de jeugd vinden vaak plaats door ouders/verzorgers 
waarvan het kind afhankelijk is. Dit verstoort de normale hechting en beinvloedt 
de persoonlijkheidsontwikkeling en de biologie (Terr, 1991). Bovendien is bij vroeg 
trauma vaak al sprake van affectieve verwaarlozing / onveilige gehechtheid (Draijer, 
1988). Het kind leert in zo’n omgeving vaak niet om op een gezonde manier met 
anderen en met eigen emoties om te gaan (Wolfsdorf & Zlotnick, 2001). Naast 
genoemde PTSS-symptomen kunnen dan de volgende klachten ontstaan: 
I)  Problemen in het reguleren van emoties (stemmingswisselingen, problemen 
 met uiten van boosheid, impulsiviteit, zelfbeschadigend gedrag),
II)  dissociatieve symptomen (wegrakingen, het verlies van tijdsbesef, zichzelf of  
 de wereld als onwerkelijk ervaren), 
III)  negatief zelfbeeld (schuld- en schaamtegevoelens), 
IV)  verstoorde ideeën over de dader (idealiseren), 
V)  relatieproblemen (wantrouwen, gebrek aan assertiviteit), 
VI)  somatisatie (lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak) en 
VII)  ernstig verlies van toekomstperspectief. 

Deze combinatie van symptomen is bekend als ‘PTSS met geassocieerde 
symptomen’ (DSM-IV-TR, APA, 2000), PTSS met persoonlijkheidsverandering (ICD-
10), Complexe PTSS (Ford, 1999; Herman, 1992; Pelcovitz et al., 1997) of Disorders of 
Extreme Stress Not Otherwise Specified (DESNOS) (Jongedijk et al., 1996; Van der 
Kolk 1992). Wij gebruiken de term Complexe PTSS.
Vroeg getraumatiseerde patiënten hebben dus vaak chronische ernstige 
psychiatrische problematiek en functioneren sociaal vaak moeizaam (Breslau, 
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2001). Ze maken vaak een aanzienlijk gebruik van somatische en geestelijke 
gezondheidszorg zonder dat hun klachten voldoende verminderen (Höing, 2003). 
Bij ‘simpele’ PTSS wordt in de richtlijn aanbevolen om te behandelen met exposure 
– blootstelling aan de details van het trauma met angstreductie als primaire 
doel – of eye movement reprocessing and desentisation (EMDR). De beperkte 
capaciteit om emoties te reguleren bij Complexe PTSS bij exposure kan echter tot 
hertraumatisering of decompensatie leiden (Herman, 1992; Van der Kolk et al. 1996; 
Wolfsdorf & Zlotnick 2001). Daarom is een 3 fasenmodel van traumabehandeling 
ontwikkeld, bestaande uit 1. Stabilisatie en symptoomreductie. 2. Exposure. 3. 
Integratie en rehabilitatie (Chu, 1991; Foa, 2000; Herman, 1992; Van der Kolk et al., 
1996). Patiënten met Complexe PTSS worden dan eerst gestabiliseerd met psycho-
educatie en vaardighedentraining, als voorbereiding op verwerking. 
In het voortraject van dit onderzoek, rond 2000 bleken er nauwelijks behandel-
studies over vroeg getraumatiseerde patiënten met (Complexe) PTSS te bestaan 
met goede diagnostiek en effectmetingen (Hoofdstuk 1). De studie van Zlotnick 
(1997), was daarop een uitzondering en bleek effectief in termen van reductie 
van PTSS-symptomen. We besloten dit onderzoek te repliceren in Nederland bij 
Complexe PTSS-patiënten en tevens het effect in termen van Complexe PTSS-
symptomen te meten. Daarbij onderzochten we tegelijkertijd in een ‘tweeling’-
studie (Thomaes et al, 2012), welke afwijkingen in structuur en functie van het 
brein ten gevolge van de mishandeling aantoonbaar waren, en onderzochten of 
psychologisch herstel samenging met normalisatie van deze afwijkingen. 

Hiertoe vertaalden we het 1e fase protocol (“affect management manual”) van 
Caron Zlotnick en anderen (Wolfsdorf & Zlotnick, 2001; Zlotnick, 1995; Zlotnick et al., 
1997), pasten het aan en breidden het uit, zodat het alle symptoomdomeinen van 
Complexe PTSS bestrijkt. Het bestaat uit psycho-educatie die de cognitieve controle 
vergroot door de huidige klachten uit te leggen als als een vroegere aanpassing 
om emotioneel te overleven in een omgeving van misbruik of mishandeling. 
Patiënten leren verder via registratie onderkennen in welke situaties of bij welke 
‘triggers’ ze in nare gevoelens terecht komen. Allereerst wordt gestimuleerd om 
die triggers of situaties bewust en gedoseerd te vermijden om het mogelijk te 
maken bijvoorbeeld dagelijkse bezigheden en/of contacten op te pakken. Dit 
geeft een zeker gevoel van controle. Vervolgens worden er tal van vaardigheden 
aangereikt om gevoelens van pijn, angst en verdriet, als ze zich aandienen, te leren 
verdragen. De meeste van deze vaardigheidsonderdelen zijn gebaseerd op het 
werk van Linehan. Door cognitieve therapie en assertiviteitstraining verbeteren 
disfunctionele emotieregulatie, gedachten, overtuigingen en gedragingen, 
waardoor ook zelfbeeld, relaties, wereldbeeld en toekomstperspectief ver-
anderen. Achtereenvolgend zijn de onderwerpen: Complexe PTSS, dissociatie, 
herbelevingen, “veilige”slaap, emotieherkenning, crisisplan, woedemanagement, 
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cognitief-gedragsmatige technieken voor afleiding, zelfzorg, frustratietolerantie, 
ontspanning, sociaal (dis)functioneren, assertiviteit, wantrouwen, schuld en 
schaamte, lichaamsbeleving / seksualiteit en afscheid nemen. 
Tijdens de eerste groepsbehandeling (N = 11) in 2002/ 2003 testten we het 
draaiboek en pasten geleidelijk de geschreven inhoud van de psycho-educatie 
aan. Daarnaast ontwikkelden we een trainingsmodule voor groepsleiders en 
testten het initiële meetinstrumentarium. Voorlopige resultaten wezen uit dat het 
meetinstrumentarium haalbaar was en de behandeling verbetering te zien gaf in 
een populatie met Complexe PTSS en comorbiditeit (Dorrepaal, Thomaes & Draijer, 
2006). 

Resultaten

Vervolgens trainden we behandelaren in vier GGZ-instellingen ter voorbereiding 
op de RCT. Dit resulteerde in een open pilot studie met 36 vroeg getraumatiseerde 
Complexe PTSS patiënten in 2004 / 2005 (Hoofdstuk 2). De populatiekenmerken 
waren zoals verwacht: misbruik en mishandeling in de jeugd door een (stief-/ 
pleeg-) ouder, beginnend op een gemiddelde leeftijd van 7 jaar, gedurende een 
periode van 7–11 jaren. Daarnaast maakte de meerderheid ook in de volwassenheid 
seksueel misbruik of mishandeling mee. De psychiatrische comorbiditeit was 
ernstig: zo had 70% een ernstige depressie, en had 44% van de patiënten een 
borderline persoonlijkheidsstoornis. We vonden positieve effecten voor PTSS 
en borderline kenmerken direct na de behandeling en 6 maanden later. Na 
behandeling voldeed 64% van de patienten niet meer aan de diagnose Complexe 
PTSS en 6 maanden na het einde van de behandeling 78% niet meer. Deze open 
studie wees uit dat het haalbaar was de behandeling binnen diverse locaties uit 
te voeren, hoewel de uitval hoog was (33%). Daarom vonden we aandacht voor 
uitval en vervolgonderzoek binnen een gerandomiseerd (vergelijkend) onderzoek 
wenselijk. 

Uitgaande van de resultaten van de studie van Zlotnick et al. (1997), veronderstelden 
we dat in een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) de toevoeging 
van deze stabiliserende groepsinterventie aan de gebruikelijke individuele 
behandeling (‘treatment as usual’, TAU) een verbetering in PTSS-symptomen 
zou opleveren ten opzichte van TAU alleen. Tevens verwachtten we dat de ernst 
van de dissociatieve symptomen, door hun invloed op de concentratie, het 
resultaat negatief zou beïnvloeden. We verwachtten ook dat een comorbide 
borderline persoonlijkheidsstoornis – waarbij mensen moeite hebben relaties 
vast te houden, dus ook met behandelaren of groepsleden – een hogere uitval 
uit behandeling zou voorspellen. In 2005/ 2006 voerden we een RCT uit met 
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71 patiënten (Hoofdstuk 3). Dit is de eerste RCT in een goed gediagnosticeerde 
Complexe PTSS-populatie die het resultaat meet in zowel PTSS-symptomen als 
Complexe PTSS-symptomen. Opnieuw wezen ernstige PTSS, hoge comorbiditeit 
(74%  persoonlijkheidsstoornissen), ernstige traumageschiedenis en lang be-
staande symptomatologie, evenals veelvoorkomend gebruik van psychofarmaca 
op ernstige chronische psychopathologie. Patiënten werden gerandomiseerd naar 
ofwel de 20 weken durende stabiliserende groepsbehandeling naast TAU of naar 
TAU alleen. De uitval was laag (16%) en onverwacht zelfs lager voor de patiënten 
met comorbide borderline persoonlijkheidsstoornis. Zowel de experimentele 
groep (grote effect sizes) als opmerkelijk genoeg eveneens de controlegroep 
(medium effect sizes) liet significante vermindering zien van PTSS- en Complexe 
PTSS-symptomen na behandeling. De vergelijking tussen de groepen liet moge-
lijk mede hierdoor echter wat ambigue resultaten zien. Terwijl significante superio-
riteit op de verschilscores niet aangetoond werd in de tweezijdige ‘intention-to-
treat’ (ITT) analyse, werden trends gevonden voor meer verbetering, zowel in 
PTSS-symptomen (p= 0.10) als in Complexe PTSS-symptomen (p= 0.05) bij de 
patiënten met toegevoegde groepsbehandeling ten opzichte van TAU alleen in de 
‘completers analyse’. Daarnaast waren er in ITT significant meer ‘responders’ (d.w.z. 
hoger percentage mensen dat goed reageerde: ‘verbeteraars’) op basis van PTSS 
symptomen (45% vs. 21% (p= 0.03). Dit was niet het geval op basis van Complexe 
PTSS-symptomen, hoewel er bij completer analysis wel meer ‘responders’ waren 
(74% vs. 50%, p=  0.05). De relatieve risico’s (RR) duidden erop dat toevoegen van 
de groepsbehandeling klinisch betekenisvol is. Onverwacht waren de resultaten 
van de toegevoegde groepsbehandeling in de meest dissociatieve subgroep zeker 
niet minder dan in de gehele groep: ze waren klinisch relevant en significant beter 
dan in TAU alleen. De effectiviteit van de interventie wordt ondersteund door onze 
neuroimaging studie in een subgroep van deze populatie (Thomaes et al., 2012) 
duidend op verbeterd neuropsychologisch functioneren en genormaliseerde 
hersenactiviteit na stabiliserende groepsbehandeling, maar niet na TAU alleen. 

De patiëntenpopulatie bleek nogal heterogeen wat betreft persoonlijk-
heidskenmerken – een kernsymptoom van Complexe PTSS –, waarbij sommige 
patiënten meer vermijdend en teruggetrokken waren en andere meer extravert en 
uitagerend. Daarom zochten we, met behulp van een clusteranalyse, naar klinisch 
relevante subtypes gebaseerd op persoonlijkheidskenmerken (Hoofdstuk 4). We 
verwachtten (Allen et al., 1999; Miller & Resick, 2007) subtypes te vinden die zouden 
verschillen voor wat betreft internaliserende (gevoelens van schaamte, wanhoop 
en sociaal terugtrekken) en externaliserende (zelfdestructief en impulsief gedrag, 
vijandigheid) kenmerken. We vonden twee hoofdsubtypes, die we ‘adaptief’ en 
‘niet-adaptief’ labelden (zie ook Allen et al., 1999). De niet-adaptieve groep bleek 
onder te verdelen in een meer ‘teruggetrokken’ subtype, een ‘vervreemd’ subtype, 
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een ‘lijdend’ subtype en een ‘agressief’ subtype. Zij werden gekenmerkt door 
verschillende niveaus van enerzijds introversie en anderzijds ontremming, die 
inderdaad samenhingen met internaliserende en externaliserende kenmerken. 
De ernst van de Complexe PTSS-symptomen was het laagst in het adaptieve 
en teruggetrokken (uitsluitend introverte) subtype. De subtypes verschilden 
in hun niveau van dissociatie (hoger in niet-adaptieve subtypes) en depressie, 
maar verschilden niet in de mate van PTSS-symptomen, traumageschiedenis, of 
ouderlijke disfunctie (we vonden ernstige affectieve verwaarlozing / disfunctionele 
ouderlijke hechting bij alle onderzochte patiënten).

In hoofdstuk 5 onderzochten we of deze op persoonlijkheidskenmerken 
gebaseerde subtypes verschillen in behandeltrouw (Allen et al., 1998) en 
behandelresultaat (Follette et al., 1997; Forbes et al., 2010) binnen de stabiliserende 
groepsbehandeling (N = 38). We vergeleken daartoe de adaptieve patiënten 
(N = 14) met de niet-adaptieve patiënten (N = 24). We vonden onverwacht dat 
niet-adaptieve patiënten een heel laag uitvalpercentages hadden (4%), terwijl 
de meer adaptieve patiënten vaak uitvielen (43%). Daar staat tegenover dat de 
meer adaptieve patienten als ze de behandeling volhielden wel goede resultaten 
bereikten. Twee niet-adaptieve subtypes patiënten met aanmerkelijk verschillende 
persoonlijkheidsprofielen – de meer teruggetrokken (internaliserende) versus 
de meer agressieve (externaliserende) patiënten – waren even behandeltrouw. 
Dit wijst erop dat deze behandelvorm goed verdragen wordt door patiënten 
met een diversiteit aan ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Ten aanzien van 
symptoomreductie vonden we geen significante verschillen tussen de subtypes. 
Post hoc bleken patiënten mèt een persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV As II) lagere 
uitvalpercentages te hebben (10% versus 44%) en niet-significante hogere 
effect sizes in termen van Complexe PTSS-symptoomreductie, in het bijzonder 
op de domeinen emotieregulatie en interpersoonlijke problemen. Onze uitval 
bij patiënten mèt een persoonlijkheidsstoornis (10%) was laag vergeleken met 
uitvalpercentages in specifieke behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen, 
die variëren van 25% tot 51% (Doering et al., 2010).

In hoofdstuk 6 beschrijven we een systematisch literatuuronderzoek naar de 
behandeling van (Complexe) PTSS gerelateerd aan vroeg trauma. Effectieve 
eerste keus psychotherapeutische PTSS-behandelingen (exposure, EMDR, 
cognitieve therapie) zijn goed onderbouwd bij ‘simpele’ PTSS, maar er bestaat 
een hiaat in wetenschappelijke kennis ten aanzien van de generaliseerbaarheid 
van deze bevindingen naar de Complexe PTSS-populatie (Bradley et al., 2005). 
We verrichtten een kwantitatieve review naar de literatuur van 1989 tot 2012 en 
identificeerden 24 RCT’s met populaties waarvan zowel > 50% van de patiënten 
een PTSS-diagnose hebben, als > 50% een geschiedenis van vroeg trauma 
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hebben. Zes van deze studies richtten zich specifiek op de behandeling van 
vroeg trauma gerelateerde PTSS en werden gemeta-analyseerd. Bij deze analyse 
betrokken we variabelen zoals inclusie- en exclusiecriteria, effect size, herstel- 
en verbeterpercentages, voor- en nametingen in zowel completer als intention-
to-treat (ITT) analyse. De uitkomst was dat patiënten met aan vroeg trauma 
gerelateerde PTSS verbeterden met grote effect sizes en redelijke herstel- en 
verbeterpercentages door voornamelijk CGT. Alleen in completers analyse hadden 
behandelingen met exposure betere effect sizes dan emotieregulatietraining, 
maar niet in intention-to-treat (ITT) analyses. Tevens werden geen verschillen in 
herstel- en verbeterpercentages gevonden tussen behandelingen met exposure 
dan wel emotieregulatie. De onderzoekspopulaties van vier van deze zes 
studies hadden Complexe PTSS-klachten en werden apart geanalyseerd. Op alle 
uitkomstmaten vonden we in deze subgroep minder verbetering in vergelijking 
met de PTSS-studies, en zagen we een hoger PTSS-klachtniveau na behandeling. 
Dit vraagt om nadere behandelinhoudelijke en wetenschappelijke aandacht. In 
deze Complexe PTSS-studies werden juist voor emotieregulatie training betere 
resultaten gevonden dan voor exposurebehandeling in termen van uitval-, herstel- 
en verbeterpercentages. Direct vergelijkend onderzoek in patiëntenpopulaties 
van laag opgeleide, werkeloze, Complexe PTSS-patiënten met comorbide 
(persoonlijkheids)stoornissen en medicatiegebruik, bleek echter nog onvoldoende 
voor handen te zijn om op basis van meta-analyse definitieve uitspraken te kunnen 
doen over de meest wenselijke behandeling voor deze populatie. Het lijkt erop 
dat zeker voor deze groep de behandeling nog onvoldoende resultaat oplevert en 
onduidelijk is nog wat de effecten van behandeling zijn in termen van – vaak zeer 
hinderlijke – Complexe PTSS-symptomen. 

Discussie

Beperkingen en sterke punten
Hoofdstuk 7 bevat naast de samenvatting van de eerdere hoofdstukken de 
uitgebreide algemene discussie. Hier stip ik slechts de belangrijkste sterke kanten 
en beperkingen nogmaals aan. Zoals gezegd is het de eerste studie waarin 
Complexe PTSS als inclusiecriterium en als primaire uitkomstmaat wordt ge-
bruikt. Ook werden er zo min mogelijk patiënten van het onderzoek uitgesloten. 
De hogere comorbiditeit en ernstiger symptomatologie in vergelijking met 
eerdere studies, laten zien dat de resultaten geldig zijn voor de ernstig zieke en 
moeilijk behandelbare patiëntenpopulatie uit de klinische praktijk, die vaak niet 
in onderzoek wordt toegelaten. We hebben strikte criteria gehanteerd: ITT analyse 
en een tweezijdige toets. Mogelijk zijn de ambigue resultaten van de RCT ook 
te verklaren uit een gebrek aan statistische power, wat tot een onderschatting 
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van het effect hebben geleid. Anderzijds bestond de primaire uitkomstmaat uit 
twee meetinstrumenten en werd er niet vergeleken een gouden standaard- of 
placebobehandeling of met uitsluitend wachtlijst, wat het effect weer kan hebben 
overschat. De beperkingen van de clusteranalyse en predictiestudie (hoofdstuk 5) 
liggen vooral in het feit dat de groepsgrootte beperkt was voor dit doel, in het 
bijzonder voor het ‘vervreemde’ subtype. Onze review heeft als sterke kanten 
t.o.v. eerdere PTSS reviews dat wij aanvullende analyses en uitkomstmaten voor 
specifieke (sub)populaties presenteren, waardoor een completer beeld ontstaat. 
Anderzijds was het aantal geïncludeerde studies beperkt; analyseerden we geen 
follow-up data; en konden we alleen PTSS-uitkomsten analyseren. 
 
Klinische implicaties
Het concept Complexe PTSS. We bespraken in hoofdstuk 7 de voor- en nadelen 
van het voorstel in DSM-5 een traumatische stress categorie die breder reikt 
dan het huidige angst-conditioneringsmodel. Hierin worden ook diverse 
symptomen, die momenteel bekend zijn als bijkomende Complexe PTSS-
kenmerken, als posttraumatisch symptoom erkend (Friedman et al., 2011; 
Resick & Miller, 2009; Olff et al., 2009). Voorbeelden hiervan zijn anhedonie, 
boosheid, agressieve en externaliserende symptomen, schuld en schaamte, 
extreem negatief beeld van zelf, ander, wereld en toekomst, risocovol en zelf 
beschadigend gedrag. Ook bespraken we de voor- en nadelen van Complexe 
PTSS als zelfstandige diagnose voor DSM-5 (Resick et al., 2012a; Bryant, 2012; 
Goodman, 2012; Herman, 2012; Lindauer, 2012; Resick et al., 2012b) evenals 
de behoefte aan verbetering van de validiteit van deze diagnose (Scoboria et 
al. 2008, Dyer et al, 2009). Dat er te onderscheiden subtypes binnen de PTSS-
diagnose bestaan komt ook naar voren uit de actuele belangstelling voor 
een dissociatief PTSS-subtype (Lanius et al., 2010; Wolf et al., 2012a, 2012b; 
Waelde et al., 2005). Dit vertoont overeenkomsten met onze Complexe PTSS 
neuroimaging data (Thomaes et al., 2011, 2012). Dit past bij bevindingen die 
wijzen op meer dissociatie bij (de meest) Complexe PTSS (Zucker et al., 2006; 
Hoofdstuk 4). We concludeerden dan ook dat verdere ontwikkeling van een of 
meer klinisch relevante Complexe en/ of dissociatieve subtypes van PTSS met 
specifiek symptoomprofiel wenselijk is. 
Effectieve behandeling voor (Complexe) PTSS na vroeg trauma. In hoofdstuk 
zes blijken vroeg getraumatiseerde Complexe PTSS-patiënten een minder 
goed eindresultaat te bereiken dan ‘simpele’ PTSS patienten, met vaak 
nog substantiële restsymptomen. Onze Complexe PTSS-studie is hierop 
geen uitzondering. Echter, de implicatie hiervan is niet duidelijk: moet deze 
doelgroep van duidelijk ernstiger patiënten anders, langer of gecombineerd 
behandeld worden? 
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We stelden vast dat voorspellers van behandelresultaat specifiek lijken te zijn voor 
zowel de populatie (Van Minnen et al., 2002) als het type behandeling (Resick 
et al., 2008; Olatunji, 2010). Zo kan een borderline persoonlijkheidsstoornis het 
risico verhogen op uitval bij een exposure behandeling (McDonnagh et al., 2005), 
terwijl deze stoornis in een stabiliserende behandeling juist minder kans heeft op 
uitval (dit onderzoek). Hierbij aansluitend bleek ook uit onze review dat exposure 
behandelingen de hoogste uitval percentages lieten zien, in het bijzonder in 
Complexe PTSS populaties. Ook bleek uit onze review dat exposure effectiever 
kan zijn bij ‘simpele PTSS’ terwijl emotieregulatie mogelijk meer resultaat 
oplevert in Complexe PTSS-populaties. Recent zijn er aanwijzingen gevonden 
dat PTSS-patiënten met de ernstigste dissociatie – zoals onze niet-adaptieve 
patiënten – het best reageerden op cognitieve therapie met exposure dan wel 
vaardighedentraining met exposure erbij, vergeleken met monotherapie (Cloitre 
et al., 2012, Harned et al., 2012, Resick et al., 2012). 
Samenvattend concludeerden wij dat complexe patiëntenprofielen, in termen 
van Complexe PTSS, persoonlijkheidsstoornis of een dissociatief subtype, serieuze 
kandidaatvoorspellers van behandelresultaat zijn, afhankelijk van complexiteit 
van de populatie en type behandeling. 

Implicaties: is stabilisatie nodig?
In een recente enquête onder 50% ‘simpele’ PTSS- en 50% Complexe PTSS-
experts, vindt 84% een gefaseerde behandeling het meest passend bij Complexe 
PTSS. De term stabilisatie heeft tot de nodige – of onnodige – controverse geleid, 
terwijl de inhoud van stabiliserende en exposure behandelingen mogelijk meer 
overeenkomsten dan verschillen kennen. Zo bestaat ons stabiliserende protocol 
voor een groot deel uit cognitieve therapie, grotendeels overlappend met de 
uitsluitend cognitieve therapie bevattende variant van Resick’s ‘trauma focused’ 
behandeling (CPT-C) (2008), en Cloitres vaardighedentraining (STAIR) (2012). 
Hoewel stabiliserend genaamd, ervaren veel patiënten de psycho-educatie en 
huiswerkopdrachten als erg confronterend met (de impact van) hun verleden. Na 
deze eerste fase behandeling (hoofdstuk 3) bleek 64% (en na follow up 78%) niet 
meer te voldoen aan de diagnose Complexe PTSS, en was vervolgens exposure 
behandeling (of een andere verwerkingsgerichte behandeling) mogelijk (vergelijk 
met Cloitre et al., 2010). 
De gereviewde Complexe PTSS-behandelingen hielpen niet alle patiënten 
voldoende. Voor patiënten met veel restklachten kan een herhaling effectief zijn, 
zoals gebruikelijk in Linehan’s DGT (Linehan, 1993), of een vervolg of toevoeging 
met een andere behandelvorm.
Ten slotte is er opmerkelijk genoeg een subgroep – mogelijk de relatief adaptieve 
patiënten (hoofdstuk 4) – die na stabiliserende behandeling geen PTSS-diagnose 



nederlandse samenvatting156  |  

meer heeft (hoofdstuk 2) en geen aanvullende behandeling meer nodig heeft (22% 
na behandeling en 35% na follow up). Ander onderzoek over nut en noodzaak van 
emotie regulatie versus exposure wordt ook besproken. 

Toekomstig onderzoek
Zoals gezegd is het onzes inziens van groot belang verschillende behandelingen 
te vergelijken en te identificeren waar Complexe PTSS-patiënten het meest van 
profiteren. Ontwikkeling van een valide en breed geaccepteerde Complexe PTSS-
maat voor diagnostiek en ernstmeting is daarbij noodzakelijk. Momenteel is de 
SIDES waarschijnlijk de beste benadering, beter dan allerlei combinaties van 
meetinstrumenten (bijvoorbeeld Resick et al., 2003; Cloitre et al., 2002; 2010), 
maar de SIDES behoeft herziening (Scoboria et al., 2008) en cross validatie met de 
nieuwe DSM-5 criteria is wenselijk. 
Studies met voldoende power zijn nodig om onze stabiliserende groeps-
behandeling ‘Vroeger en verder’ (‘Before and beyond’) te vergelijken met een 
gouden standaard zoals exposure, CPT(-C) of EMDR. De onderzoekspopulaties 
zouden moeten bestaan uit goed gediagnosticeerde complexe PTSS-patiënten, 
specifiek verwezen voor Complexe PTSS behandeling, representatief voor 
de klinische praktijk: met niet-blanke, laag opgeleide, werkeloze, medicatie 
gebruikende patiënten, met comorbide persoonlijkheidsstoornissen en psycho-
sociale problematiek. 
Aparte analyse van de invloed van comorbide stoornissen, dissociatie etc. is 
nodig om de beste voorspellers en beïnvloedende factoren op behandelsucces 
– gedefinieerd als verbetering van PTSS- en Complexe PTSS-symptomen – te 
identificeren, waarbij zowel naar completers als ITT gekeken zou moeten worden 
om een genuanceerd beeld te krijgen. Dosis effect studies zijn nodig om vast te 
stellen of we de inhoud of de duur van de behandelingen moeten aanpassen om 
betere resultaten te bereiken in de Complexe PTSS-populatie.
Om onze behandeling te verbeteren voor patiënten die na behandeling nog 
veel Complexe PTSS-symptomen hebben, ontwikkelden we een vervolg-
behandeling in e-health vorm, om patiënten in staat te stellen extra te oefenen 
met de onderwerpen die ze nog beter willen beheersen en om hun autonomie te 
versterken. Natuurlijk zal dit e-health programma ook systematisch geëvalueerd 
dienen te worden.
Daarnaast hebben we de ontwikkeling van een ander e-health programma 
gepland, dat beperkt kan worden in duur en intensiviteit tot de specifieke behoefte 
van de patiënt, in het bijzonder de relatief adaptieve patiënt, die met de volledige 
groepsbehandeling veel risico loopt uit te vallen, en dat mogelijk ook niet nodig 
heeft. Ook een volledige e-health variant op de groepsbehandeling wordt 
ontwikkeld voor toekomstig onderzoek in ‘severe mental illness’ en vergeleken 
met de groepsvorm (Mauritz et al., 2012)
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Gebaseerd op het 3-fasenmodel en de resultaten van Harned et al. (2012), Cloitre et 
al. (2010) and Resick et al. (2012) is het van belang om bij meer dissociatieve patienten 
de effectiviteit van het toevoegen van (enige) exposure, schrijfopdracht, EMDR of 
‘imaginary rescripting’ (Arntz et al, 2007) aan de stabiliserende behandeling te 
testen. 

Concluderende opmerkingen

We verrichtten onderzoek in een populatie van vroeg traumagerelateerde 
Complexe PTSS, met zeer ernstige psychopathologie. Naar behandeling voor deze 
populatie was nog weinig onderzoek gedaan. Het toevoegen van de stabiliserende 
groepsbehandeling ‘Vroeger en verder’ (‘Before and beyond’) gebaseerd op 
psycho-educatie en CGT aan de gebruikelijke individuele behandeling (TAU) 
leidde tot grote verbeteringen in PTSS zowel als Complexe PTSS-symptomen, 
maar ook TAU alleen leidde tot matige verbeteringen, waar we die op basis van 
het gerepliceerde onderzoek niet hadden verwacht. De vergelijking tussen de 
condities liet mogelijk mede daardoor ambigue resultaten liet zien, waarbij 
enerzijds niet aan alle meest strikte criteria voor significante superioriteit van 
de toegevoegde groepsbehandeling werd voldaan, terwijl anderzijds diverse 
analyses aanwijzingen gaven voor klinische relevantie van de toevoeging van de 
groepsbehandeling. Daarbij ging de verbetering in de groepsbehandeling samen 
met normalisatie van hersenfunctie. Patiënten met veel dissociatieve klachten 
profiteerden evenzeer, en patiënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek – 
zowel internaliserend als externaliserend – hadden een verhoogde therapietrouw, 
dit wijst erop dat de behandeling bij hen aansloot. Echter, hoge symptoomscores 
na behandeling, zoals ook gevonden in andere Complexe PTSS-studies, impliceren 
een noodzaak tot verbetering / voortzetting van behandeling op maat gemaakt 
voor het profiel van de patiënt. Er zijn aanwijzingen gevonden dat met exposure 
betere resultaten worden geboekt in de meer ‘simpele’ PTSS-populaties, terwijl 
(aanvankelijk) stabiliserende emotieregulatie training beter verdragen wordt en 
meer oplevert in de meer Complexe populaties. 


