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samenvatting (summary in dutch)
In Nederland krijgt 1 op 10 vrouwen te maken met seksueel misbruik op 
kinderleeftijd of in de volwassenheid (Draijer, 1990). Bij lichamelijke mishandeling 
of  seksueel misbruik in de jeugd is er veelal sprake is van langdurige, herhaalde 
gebeurtenissen op een kwetsbare leeftijd, die bovendien in het geheim 
gebeuren door een persoon waar het kind van afhankelijk is. Mogelijk daardoor 
leidt kindermishandeling vaker tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
dan een ander type trauma (meer dan 50 % (Kessler et al., 1995) versus 10-20% 
(Breslau et al., 1998)). Gebruikelijke PTSS symptomen zijn: 1) het herbeleven van 
de traumatische gebeurtenissen (flashbacks, nachtmerries), 2) vermijding en het 
afvlakken van gevoelens en 3) overmatige prikkelbaarheid ofwel ´hyperarousal´ 
(slaap- en concentratieproblemen, woede-uitbarstingen, overmatige alertheid 
en schrikachtigheid) (DSM-IV-TR, APA, 2000). Na kindermishandeling kunnen 
deze symptomen worden vergezeld van nog complexere symptomen (Green 
et al., 2000). Dit syndroom wordt wel benoemd als ‘PTSS met geassocieerde 
symptomen’ (DSM-IV-TR). Bij clinici is het syndroom vooral bekend als ‘Complexe 
PTSS’ of ‘DESNOS’ (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified ;(Ford, 
1999; Herman, 1992; Pelcovitz et al., 1997; Zlotnick et al., 1996). Wij hanteren in deze 
studie de term ‘Complexe PTSS’. Het syndroom omvat naast de gebruikelijke PTSS 
symptomen: I) problemen in het reguleren van emoties (stemmingswisselingen, 
problemen met uiten van boosheid, impulsiviteit, zelfbeschadigend gedrag), II) 
dissociatieve symptomen (wegrakingen, het verlies van tijdsbesef, onwerkelijk 
voelen), III) negatief zelfbeeld (schuld- en schaamtegevoelens), IV) verstoorde 
ideeën over de dader (idealiseren), V) relatieproblemen (wantrouwen), VI) 
somatisatie (lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak) en VII) 
ernstig verlies van toekomstperspectief. Patiënten met een Complexe PTSS lijden 
vaak ook aan andere psychische stoornissen, zoals depressieve en dissociatieve 
stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen (DSM-IV-TR) (Ford & Kidd, 1998). Het 
is klinisch gezien een belangrijke groep vanwege het chronische ziektebeloop en 
een intensief gebruik van acute (geestelijke) gezondheidszorg.

Mensen met PTSS vertonen structurele en functionele afwijkingen in bepaalde 
emotionele hersengebieden. Dit zijn in het bijzonder: de amygdala1, een gebied 
dat centraal staat bij de inschatting van gevaar en het aanleren van automa-
tische angstreacties (conditionering), en de hippocampus2, een gebied dat van 
belang is bij het geheugen voor feiten3 en het in de context plaatsen van angst-
reacties (Elzinga & Bremner, 2002; Sapolsky, 2000). Uit een meta-analyse van 21 

1 De amygdala worden ook wel vanwege de vorm de amandelkernen genoemd.
2 De hippocampus heeft de vorm van een horizontaal liggend zeepaardje en wordt ook dusdanig 
benoemd.
3 Het geheugen voor feiten wordt ook wel het declaratieve geheugen genoemd en staat in contrast 
tot het impliciete geheugen, dat kortweg het geheugen voor automatische handelingen behelst.
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studies bleek dat de volumes van de linker amygdala en van beide hippocampi 
kleiner zijn bij volwassenen met chronische PTSS en dit effect was sterker als de 
PTSS symptomen ernstiger waren (Karl et al., 2006). Daarnaast bleek dat het 
volume van de anterieure cingulaire cortex (ACC) ook kleiner is bij PTSS (Chen et 
al., 2006; Corbo et al., 2005; Kasai et al., 2008; Kitayama et al., 2006; Yamasue 
et al., 2003; Kitayama et al., 2006; Rauch et al., 2003; Woodward et al., 2006), 
afhankelijk van de ernst van de PTSS symptomen (Yamasue et al., 2003). De ACC 
is één van de gebieden, die nodig zijn voor het reguleren van emoties, en heeft 
een centrale rol bij het richten (focussen) van de aandacht (Rauch et al., 2006). 
Volgens een angst-conditioneringsmodel wordt PTSS gekenmerkt door over-
matige amygdala reacties, samengaand met verminderde hippocampus activ-
iteit en verminderde reactie van de gebieden die emoties reguleren, namelijk 
de prefrontale cortex (PFC), de orbitofrontale cortex (OFC) en de genoemde 
ACC (Rauch et al., 2006). Dit model wordt ondersteund door neuroimaging 
studies waarbij PTSS symptomen met trauma gerelateerde beelden of persoon-
lijke teksten (scripts) werden uitgelokt en of waarbij patiënten werden belast 
met een cognitieve (geheugen-, aandachts- of plannings-) taak (Bremner et 
al., 1999a; Bremner et al., 1999b; Bremner et al., 2003b; Bremner et al., 2003a; 
Bremner et al., 2004a; Driessen et al., 2004; Hendler et al., 2003; Protopopescu 
et al., 2005; Rauch et al., 2000; Semple et al., 2000; Shin et al., 1997; Shin et al., 
1999; Shin et al., 2005). De studies lieten echter ook tegenstrijdige resultaten 
zien: de activiteit in de hippocampus en de emotieregulatie gebieden kon zowel 
verlaagd als verhoogd zijn bij PTSS (Francati et al., 2007). Wij vroegen ons af of 
deze tegenstrijdigheden verklaard kunnen worden door de aard van de meege-
maakte traumata en door bijkomende problemen zoals depressieve en dissocia-
tieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen (comorbiditieit), dus in feite 
door Complexe PTSS na kindermishandeling.

Er is relatief weinig neurobiologisch onderzoek gedaan naar patiënten met 
een geschiedenis van kindermishandeling vergeleken met ‘gebruikelijke’ PTSS 
patiënten met een eenmalig trauma op volwassen leeftijd (bv. een bankoverval 
of verkeersongeluk). Bovendien is er in de weinige studies over kindermishan-
deling meestal niet vastgesteld of patiënten voldeden aan de criteria van een 
Complexe PTSS, of van een dissociatieve of een persoonlijkheidsstoornis. Dat 
heeft geleid tot een gebrek aan kennis over deze klinisch belangrijke groep. 
Daarom richtten wij ons onderzoek specifiek op een goed gediagnosticeerde 
Complexe PTSS populatie na kindermishandeling. Bovendien onderzochten we 
of deze groep herstelde - zowel in psychiatrische als in neurobiologische zin - na 
behandeling. Wij kozen voor een op maat gemaakte stabiliserende groepsbe-
handeling, omdat er aanwijzingen zijn dat Complexe PTSS niet goed reageert 
op de behandelingen die bij de ‘gebruikelijke´ PTSS wel goede resultaten laten 
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zien, zoals exposure en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
(Ford & Kidd, 1998). De ernst van de PTSS en de aanwezigheid van comorbide 
stoornissen zorgen er vaker voor dat mensen voortijdig stoppen met hun behan-
deling (drop-out) (McDonagh et al., 2005). Exposure en EMDR blijken minder 
effectief bij respectievelijk patiënten na vroeg trauma (Van Der Kolk et al., 2007) 
en patiënten met woederegulatie  problemen, die kunnen wijzen op persoon-
lijkheidsproblemen (Foa et al., 2000). Als er sprake is van comorbide persoon-
lijkheidsstoornissen is een meer gestructureerde behandeling aangewezen 
(Cloitre et al., 2010; Lau & Kristensen, 2007) en zijn behandelresultaten volgens 
clinici minder goed (Baars et al., 2011). Daarom vertaalden en bewerkten wij 
een behandeling die ontwikkeld was voor deze patiënten en pasten die aan om 
alle symptoomdomeinen van de Complexe PTSS te bereiken. Deze stabiliser-
ende groepsbehandeling, bestaand uit 20 wekelijkse sessies,  die gebaseerd is 
op psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie, bleek effectief te zijn voor 
Complexe PTSS (Dorrepaal et al., 2012b). Een deel van de patiënten (n = 33), die 
meededen aan dit gerandomiseerde onderzoek (RCT), deed ook mee aan onze 
imaging studie, waarbij zij een emotionele geheugentaak en een emotionele 
selectieve aandachtstaak (Stroop) uitvoerden tijdens een MRI (magnetic reso-
nance imaging). We bepaalden: 1) psychologische symptomen tijdens de scan 
(dissociatieve symptomen en subjectieve stress), 2) prestatie op de taken (aantal 
goede en foute antwoorden, reactietijden), 3) volumes van hersenstructuren (via 
dichtheid van grijze stof op de structurele MRI scans) en 4) activiteit in hersen-
structuren (via de BOLD - Blood Oxygenation Level Dependent - response op de 
functionele MRI scans). Eerst werden de MRI scans van patiënten voorafgaand 
aan behandeling (baseline) vergeleken met de scans van gezonde controles die 
geen kindermishandeling of andere belangrijke traumatische gebeurtenissen 
hadden meegemaakt. Daarna werd er gerandomiseerd of de patiënt de gebrui-
kelijke individuele behandeling (Treatment As Usual ofwel TAU) kreeg of de 
stabiliserende groepstherapie naast individuele behandeling (Experimentele 
behandeling ofwel EXP). Beide  patiënten groepen werden zowel voor als na 
behandeling gescand, om uit te sluiten dat spontaan herstel het effect zou 
verklaren. 

In een eerdere kleine studie (pilot) onderzochten we het declaratieve, ‘feitelijke’, 
geheugen en de functie van limbische gebieden (amygdala, hippocampus) 
met een functionele MRI aan de hand van een emotionele geheugentaak in 
een kleine groep van vrouwelijke poliklinische patiënten met Complexe PTSS 
(n = 9) en gezonde niet getraumatiseerde controles (n = 9) (Hoofdstuk 2). Ze 
kregen neutrale en negatieve woorden te zien met de vraag of ze die wilden 
onthouden en werden vervolgens getest of ze deze getoonde (‘oude’) woorden 
herkenden tussen evenveel ‘nieuwe’ woorden door ze een mix aan ‘oude’ 
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en ‘nieuwe’ woorden te tonen. We wilden met de pilot vooral testen of onze 
complexe patiënten een scanprocedure konden doorstaan. Het bleek dat zij, 
ondanks ernstige angst- en dissociatieve klachten, hiertoe goed in staat waren. 
Er was minder uitval dan verwacht, mogelijk mede doordat we veel tijd en 
zorg besteedden om patiënten in de scanner te begeleiden. Gebaseerd op het 
angst-conditioneringsmodel formuleerden we de hypothese dat Complexe 
PTSS patiënten een versterkte reactie zouden vertonen in de amygdala en een 
verminderde reactie in de hippocampus vergeleken met controles, samengaand 
met een slechtere prestatie op de geheugentaak. 

Complexe PTSS patiënten bleken inderdaad slechter te presteren dan controles 
bij het onthouden van neutrale woorden, terwijl negatieve woorden relatief 
goed onthouden werden. We vonden daarnaast in patiënten versterkte, in 
plaats van verminderde,  hersenactiviteit in de linker hippocampus met uitbrei-
ding naar de parahippocampale en fusiforme gyrus tijdens het succesvol opslaan 
van negatieve woorden. Ook tijdens succesvolle herkenning en foutieve herin-
nering van negatieve woorden vertoonde de linker hippocampus meer activiteit. 
Dit is strijdig met de bevindingen in ‘reguliere’ PTSS na enkelvoudig trauma en 
met het angst-conditioneringsmodel waarin eerder verminderde activiteit werd 
gevonden. Mensen met Complexe PTSS bleken dus extra inspanning te moeten 
leveren om hun geheugen voor feiten op peil te houden en neigden ertoe te 
ervaren dat allerlei negatieve woorden - ook nieuwe - te ‘herkennen’, mogelijk 
omdat deze negatieve woorden herbelevingen van hun eigen negatieve/trau-
matische ervaringen opriepen.

In de RCT met een nieuwe, grotere groep patiënten met Complexe PTSS na 
kindermishandeling (lichamelijk en/of seksueel; n = 33) onderzochten we het 
declaratieve geheugen verder in vergelijking met gezonde controles (n = 30) 
(Hoofdstuk 3). We vereenvoudigden de emotionele geheugentaak om meer 
‘power’ te creëren en op die manier het mogelijk te maken om prefrontale activ-
iteit te meten en te analyseren. De prefrontale cortex speelt immers een belan-
grijke rol in uitdoving van angstreacties en regulering van emotie. We onder-
zochten daarbij ook hoe de ernst van PTSS en van comorbide symptomen het 
geheugen functioneren beïnvloedde.

Complexe PTSS patiënten hadden snellere reacties bij het opslaan van negatieve 
vergeleken met neutrale woorden. Hoe angstiger mensen zich voelden tijdens 
het scannen, hoe sneller hun reactie op negatieve woorden, alsof patiënten 
negatieve woorden zo snel mogelijk wilden wegdrukken. De hersenactiviteit in 
de hippocampus was ook nu weer - net als tijdens onze pilot studie - versterkt 
tijdens het succesvol opslaan van negatieve woorden. Daarnaast vonden we 
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versterkte hersenactiviteit in de linker ventrale en dorsale ACC uitlopend tot in 
de dorsomediale PFC, wat mogelijk een uiting is van het moeilijk focussen van 
de aandacht door het opkomen van traumatische herinneringen. Vanuit het 
angst-conditioneringsmodel hadden we echter verminderde hersenactiviteit 
in de ACC verwacht. Ook tegen de verwachtingen in hadden Complexe PTSS 
patiënten versterkte hersenactiviteit in de linker OFC/ventrolaterale PFC tijdens 
het herkennen van negatieve woorden, waarbij net als in de pilot meer fouten 
(nieuwe woorden als oud ‘herkennen’) werden gemaakt. De ernst van kindermis-
handeling en ernst van depressieve symptomen hielden verband met (positieve 
correlatie) met activiteit in de ventrale ACC en het achterste (posterieure) deel 
van de linker hippocampus, en dit ondersteunde ons idee dat het type trauma en 
bijkomende comorbiditeit de hersenactiviteit beïnvloeden.

In deze twee studies vonden we dus een opvallend verschil tussen Complexe 
PTSS na vroeg trauma en de ‘reguliere’ PTSS na enkelvoudig trauma en dit sluit 
aan bij een nieuw model in de PTSS literatuur waarin verschillende subtypen 
van PTSS worden beschreven (Lanius et al., 2010c). Het dissociatieve subtype 
kenmerkt zich door het overmatig reguleren van emoties (‘over-modulation’), 
terwijl het meer gebruikelijke intrusieve subtype eerder te weinig emoties regu-
leert (‘under-modulation’) met herbelevingen en overmatige prikkelbaarheid 
(‘arousal’) tot gevolg. Bij het dissociatieve subtype werd vaker verminderde 
limbische activiteit (amygdala) en  versterkte frontale activiteit (ACC/ mediale 
PFC) gevonden als mensen werden blootgesteld aan een traumatisch script, 
en bij het intrusieve subtype werd het tegengestelde gevonden (Hopper et al., 
2007; Kemp et al., 2009; Lanius et al., 2002; Lanius et al., 2010c; Ludascher et al., 
2010). Volgens dit model kunnen patiënten zowel het dissociatieve als intrusieve 
subtype vertonen, maar als er sprake is van een geschiedenis van langdurig, 
herhaalde traumatisering, zoals bij kindermishandeling en chronische oorlog-
servaringen, dan domineert het dissociatieve patroon (Lanius et al., 2010c). Dit 
laatste was ook het geval in onze onderzoekspopulatie met vroeg trauma die 
versterkte frontale activiteit (ACC, OFC) en verminderde limbische activiteit 
(amygdala) vertoonde.

In dezelfde baseline RCT groep (Hoofdstuk 4) onderzochten we of bepaalde 
hersengebieden bij patiënten met Complexe PTSS na kindermishandeling 
vergeleken met gezonde controles kleiner waren. Zoals was verwacht vanuit 
ŕeguliere´ PTSS studies bleken Complexe PTSS patiënten verminderde dich-

theid van de grijze stof te hebben - en dit is een maat voor volumevermind-
ering - in de rechter hippocampus (geheugen voor feiten) en ACC (emotiereg-
ulatie) vergeleken met controles. Ze vertoonden echter ook een verminderd 
OFC volume. De OFC is een hersengebied dat verband houdt met remming van 
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impulsen (inhibitie), en een verminderd volume ervan wordt vaker gevonden bij 
patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Bovendien bleek 
dat hoe ernstiger de impulsiviteit en woede - twee borderline persoonlijkheidss-
toornis symptomen die ook kenmerkend zijn voor Complexe PTSS -, hoe kleiner 
het volume van de hippocampus en/of de OFC. Dit ondersteunt het idee dat 
comorbide persoonlijkheidsproblematiek hersenstructuren beïnvloedt.

Verder onderzochten we of selectieve aandacht en bijkomende functionele 
hersenafwijkingen konden herstellen met effectieve behandeling. We gebrui-
kten een klassieke en emotionele Stroop taak tijdens functionele MRI (Hoofdstuk 
5). Voorafgaand aan behandeling vertoonden de Complexe PTSS patiënten 
verstoorde selectieve aandacht voor trauma woorden en een neiging daartoe bij 
incongruente woorden. Dit was gekoppeld aan versterkte activiteit in de dorsale 
ACC (emotieregulatie) en het voorste gedeelte van de linker insula (een gebied 
dat betrokken is bij het verwerken van intense emoties) in de klassieke Stroop. 
Na behandeling verbeterde de selectieve aandacht en verminderde - “normali-
seerde” - de dorsale ACC en insula activiteit bij het klassieke Stroop contrast, 
speciaal in deze patiënten die de stabiliserende groepsbehandeling kregen. Het 
geeft aan dat de behandeling mogelijk heeft bijgedragen aan verbetering van 
de selectieve aandacht en vermindering emotionele prikkelbaarheid, in andere 
woorden, aan een betere cognitieve controle over Complexe PTSS symptomen.

In het laatste hoofdstuk (6), beschrijven we een overzicht (systematisch review) 
van 20 neuroimaging behandelstudies over in totaal 216 voornamelijk ŕegu-
liere´ PTSS patiënten met een geschiedenis van trauma op volwassen leeftijd. 
De patiënten werden behandeld met medicatie of psychotherapie en werden 
vergeleken met 88 controle patiënten (placebo, wachtlijst of TAU). Herhaaldelijk 
is gevonden dat het hippocampus volume toenam na medicatiebehandeling 
in PTSS zowel na volwassen trauma als na kindermishandeling. Dit werd niet 
gevonden met psychotherapie, maar daar was ook nog maar één studie naar 
gedaan. PTSS patiënten die trauma op volwassen leeftijd hadden meegemaakt, 
vertoonden bij het uitlokken van symptomen (door scripts of beelden) een 
versterkte activiteit in de rostrale/ventrale ACC en superieure frontale gyrus 
(emotieregulatie), OFC (remming van impulsen) en hippocampus (geheugen voor 
feiten) en verminderde activiteit in de amygdala (angstreacties) en laterale PFC 
(werkgeheugen) na psychotherapie en/of medicatie. Deze bevindingen passen 
in het angst-conditioneringsmodel. Het past ook in de glucocorticoid-stress 
hypothese, waarbij wordt gesteld dat verhoogde aanwezigheid van stresshor-
moon hersenstructuren kan beschadigden, maar dat dit ook te herstellen is. PTSS 
patiënten die kindermishandeling hadden meegemaakt, vertoonden na behan-
deling een ander functioneel activiteitenpatroon met verminderde rostrale ACC, 
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OFC en superieure frontale gyrus activiteit, wijzend op een verbetering van het 
eerder genoemde dissociatieve emotieregulatie patroon, maar geen verand-
ering in de hippocampus, amygdala en laterale PFC. Hoewel het Complexe PTSS 
patroon afweek van het patroon bij ‘reguliere’ PTSS, bleek hersenfunctie bij 
Complexe PTSS net zo goed gevoelig te zijn voor therapeutische interventies, zij 
het op een andere manier. Deze resultaten moeten voorzichtig worden geïnter-
preteerd, omdat slechts een minderheid van de studie gingen over onderzochte 
patiënten een geschiedenis had van kindermishandeling en één daarvan was de 
onze. Dit is de reden dat we pleiten voor meer onderzoek naar hersenfunctie en 
structuur en de effecten van behandeling bij PTSS patiënten met een voorge-
schiedenis van mishandeling of misbruik op de kinderleeftijd.


