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Opzet workshop

• Introductie traumabehandeling in het forensische veld
• Case studies intensieve traumabehandeling in de TBS
• Tussentijdse vragen
• Praktijkgedeelte: aanpak van generationeel hechtingstrauma 

binnen systemen in de forensische behandeling
• Vragen en discussie



Inleiding

52% tot 81% van Nederlanders maakt in het leven een schokkende 
gebeurtenis mee 

-> 7,4% ontwikkelt daardoor PTSS (GGZ Standaarden, 2022).

Deel daarvan: sterke boosheidsgevoelens; externaliserende
gedragsproblemen en/of antisociaal gedrag

Complexe PTSS: symtoomcluster emotieregulatieproblematiek (impulsief 
en zelfdestructief gedrag) (Resick et al., 2012)

Bij forensische doelgroep vaker PTSS (75% (Henrichs & Bogaerts, 2012) & 5 tot 8 keer vaker 
dan algemene populatie (Baranyi et al., 2018 )

Lifetime prevalentie van PTSS hoger bij eerdere diagnose gedragsstoornis



Inleiding

PTSS of traumagerelateerde klachten o.a. door: 

• veelheid aan schokkende gebeurtenissen en/of affectieve verwaarlozing in het eigen 
verleden (o.a. Mozley et al., 2018) 

• zelf gepleegde delict: kans hoger bij impulsief delict, niet passend bij zelfbeeld 

• en/of van de detentie die daarop volgde (Pollock, 1999, Papanastassiou et al., 2004)

-> Samenhang tussen delictgedrag en psychotraumaklachten:

Gedetineerden met PTSS vaker agressief dan medegedetineerden zonder PTSS (Facer-Irwin et al., 2019)

Traumagerelateerde klachten/PTSS behandelen als criminogene risicofactor? 
(Hoogsteder et al., 2021; Sadeh & Mcniel, 2014; Donley et al.,2012; Mac Manus et al., 2013)



Mogelijke problemen binnen 
forensische zorg

1. Problematiek wordt niet altijd herkend als 
traumaverbonden

2. Traumaproblematiek wordt wel herkend maar niet 
behandeld

3. Focus alleen op behandeling van traumaklachten waarbij 
RNR-principes uit het oog worden verloren



Hoe dan wel?
• PTSS? Zo snel mogelijk volgens richtlijn behandelen -> 

Psychopathologie minder door PTSS aangestuurd; stressniveau omlaag 

-> responsiviteit omhoog

• Traumagerelateerde klachten (zonder A criterium) 
->  principes van het Risk-Need-Responsivity (RNR)-model (Bonta & Andrews, 2007) 

• Behandelindicatie indien:
• duidelijke relatie wordt verondersteld met het delictgedrag;
• klachten een negatieve invloed hebben op de responsiviteit; 
• wanneer de klachten samenhangen met aanwezige dynamische 

risicofactoren zoals impulsiviteit. 



Situationele boosheid en agressie

Te heftige of onbegrepen boosheidreacties in actuele situaties en 
gebeurtenissen

• situatie triggert oude pijn en traumaherinneringen:
• zowel trauma’s met grote als kleine t traumaverwerking

• situatie triggert een disfunctionele overtuiging
▪ competitive memory training (COMET) & Zelfbeeld-module
▪ zoeken naar gevoelsmatige ‘bewijzen’ voor deze overtuiging 

-> ‘bewijzen’ verwerken



Intensieve traumabehandeling 
binnen de muren 

van de tbs
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Behandeling in een tbs-kliniek

• Risico op recidive 
verminderenDoel:

• ‘What-works’-
principesHoe?



Risico-principe:

Hoe groter het risico, 
hoe intensiever de behandeling

Wie?



Behoefte-principe Wat?

Dynamische risicofactoren



Responsiviteits-principe



Casus ‘Hans’
• Veroordeeld vanwege zedendelict
• Traumatische voorgeschiedenis met onder meer seksueel 

misbruik en mishandeling in de voorgeschiedenis

Bij aanvang tbs-behandeling:
• PTSS-klachten 
• Hevige vermijding en dissociatie bij opstellen delictanalyse
• Onduidelijkheden over delictroute en de dynamische 

risicofactoren
• Sterke negatieve emotionaliteit
• Getraumatiseerd door eigen daderschap



Intensieve traumabehandeling

Voorbereiding
• Diagnostische fase (LEC, PCL-5, CAPS-5)
• Psycho-educatie voor Hans
• Psycho-educatie voor zijn team
• Crisisplan
• Afbouw medicatie (benzodiazepinen)



Intensieve traumabehandeling

Programma



Uitgelicht: behandeling van daderschap

• Imaginaire exposure
• Aansluitend meteen EMDR
• Domeinen machteloosheid en zelfverwijt



Bevindingen behandeling ‘Hans’
in het licht van de RNR-principes
• Samenhang tussen traumagerelateerde klachten en het 

indexdelict (risico)

• Samenhang tussen traumagerelateerde klachten en de 
dynamische risicofactoren tekortschietende 
copingvaardigheden en impulsiviteit (behoefte)

• Traumagerelateerde klachten hebben negatieve invloed op het 
vermogen om van behandeling te profiteren (responsiviteit)



Effect intensieve traumabehandeling op 
‘Hans’

• PTSS-klachten sterk afgenomen
• Mogelijk om delictanalyse op te stellen
• Vermindering negatieve emotionaliteit, meer openheid, 

ruimte voor humor
• Onbegeleid verlof
• Meer toekomstperspectief, ‘zin om er iets van te maken’



Eerste bevindingen intensieve 
traumabehandeling in de Van der Hoevenkliniek

• 6 patiënten namen tot nu toe deel
• Bij allen verminderden de PTSS-klachten (met name intrusies 

en vermijding)
• Kwalitatieve interviews

• Invloed op dynamische risicofactoren en responsiviteit



(Intensieve) PTSS-behandeling 
in FPC De Oostvaarderskliniek

• Nieuw Zorgpad in de Oostvaarderskliniek
• Bij binnenkomst in de kliniek: screening met TSV
• Valt deze positief uit dan diagnostiek met LEC-5, PCL-5, CAPS-

5, ITQ
• Opmaak behandelplan
• Aanvang behandeling
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Behandeling

• 2 à 3 maal per week 
• Sessie van 90 min
• PCL-5 
• Imaginaire Exposure (20 min), ev. in vivo toevoegen
• EMDR

• Nametingen
• Reguliere behandeling



Casus ‘Liesbeth’

• Begin dertig
• Diagnose: BPS, eetstoornis
• Veelvuldig ernstig automutileren
• Vanaf 16e in instellingen
• Traumatische ervaringen in kindertijd en later
• Brandstichting
• TBS met dwangverpleging



Behandelplan: Te behandelen 
herinneringen

• Misbruik in instelling (meerdere herinneringen)
• Mishandeling thuis (meerdere herinneringen)
• TS
• Bejegening bij ontregeling met mechanische middelen



Behandeling

• Behandeling verloopt redelijk soepel: 8 sessies in 3 weken
• Af en aan gebrek aan motivatie
• Laat zich met gepaste tegenzin toch motiveren
• Doet dan goed haar best
• Is in voor in vivo als zich dat aandient
• Geen sessie overgeslagen
• SUD stijgt goed bij IE
• SUD daalt goed bij EMDR



Effect van de PTSS-behandeling

• PTSS in remissie
• Nagenoeg geen automutilatie meer 
• Liesbeth woont nu in een individuele woonunit
• Ze is gaan sporten
• Ze gaat op begeleide verloven
• Zicht op onbegeleide (werk)verloven
• Denkt over werk op een zorgboerderij
• Maakt toekomstplannen



Metingen
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Liesbeth:

• Ik heb geleerd dat ik veel meer aankan dan ik dacht.

• Dat zeg ik ook tegen mezelf als ik het even niet zie zitten.

• Alsof ik ook minder last heb van m’n borderline.
• Ik voelde alleen haat en afschuw, nu durf ik anderen te vertrouwen.
• Het doorzetten in de behandeling, maakte dat ik me veilig voelde.

• Ik kan leven met de herinneringen.
• Ik heb zin in de toekomst.
• Ik wist niet hoe het was om me goed te voelen.



Conclusie

• PTSS zorgpad lijkt succes
• 6 patiënten behandeld: PTSS in remissie
• Allerlei traumatische herinneringen:

-Delicten
-Slachtofferschap seksueel en fysiek geweld
-Oorlogssituaties

• Afname automutilatie, agressie, depressiviteit



Vers van de pers:

Als behandelen op afstand nodig of gewenst is.



Eerst oorzaken (trauma) behandelen 
dan de gevolgen (DSM classificaties)



Vragen?



Systemische aanpak Switch gericht 
op het doorbreken van 

intergenerationele geweldspatronen 
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Inhoud

Hulpverlening bij huiselijk geweld 
Wat is Switch en hoe zijn we ontstaan?
Wat doen we en hoe doen we dat?
Wat levert Switch op?
Eerste resultaten
Wat maakt Switch moeilijk?



Huiselijk geweld: complex en weerbarstig 
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Huiselijk geweld: complex en weerbarstig 
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Ontstaan
2014: casuïstiekoverleg bij Oranjehuis Amsterdam met personen met 
diverse expertise vanuit verschillende organisaties

2017: Onder werknaam PIBBH niet langer adviseren maar probleemanalyse 
en behandelen en al doende een theoretisch onderbouwde methodiek 
ontwikkelen

2020: Switch methodiek beschreven ( Mobach 2020), zie https://switch-
samen.nl/



Wat is Switch https://switch-samen.nl/

Integraal behandelteam 

Forensische GGZ
GGZ
Jeugdhulp
Blijfgroep
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Doel

Huiselijk geweld stoppen door behandelen van 
risicofactoren/onderliggende problematiek, waardoor risico op 
toekomstig dader- en slachtofferschap van huiselijk geweld 
vermindert 

Verminderen schade bij alle gezinsleden als gevolg van huiselijk 
geweld

Duurzaam herstel en veiligheid van alle gezinsleden; doorbreken van 
intergenerationele overdracht van huiselijk geweld door 
traumasensitief en hechtingsgericht te werken



Doelgroep

• (Amsterdamse) gezinnen met kinderen (-9 maanden tot 18 
jaar)

• Herhaaldelijk/structureel partnergeweld en/of 
kindermishandeling

• Aanwijzingen voor (vroegkinderlijk) trauma, 
zelfbeeldproblematiek, agressieregulatie, partner 
relatieproblemen 

• Zorgen om de kinderen als gevolg van het huiselijk geweld 



Behandelcyclus

Aanmeldfase
Taxatiefase
Doelenbespreking op basis van multifactoriale analyse voor dit 
gezin
Behandeling en tussentijdse evaluaties
Eindevaluatie en Afsluiting



Aanmeldfase

Voorwaarden
• Er is een regiehouder betrokken die toezicht houdt op de 

actuele veiligheid van de kinderen (Jeugdbescherming, 
wijkteam)

• Er is een actueel veiligheidsplan (max.3 maanden oud) 
dat de directe veiligheid waarborgt. Regiehouder houdt 
toezicht op nakomen veiligheidsafspraken en is duidelijk 
over sancties

• Andere hulpverlening die al loopt en/of reclassering dient 
te kunnen aansluiten bij de Switchaanpak (overleggen, 
visie) 



Taxatiefase, deel 1 

1. Eerst intakes apart bij ouders
• Geweldsdynamiek (o.a. Masic intiem terreur of situationeel geweld)
• Hechtingsgeschiedenis
• Trauma van huiselijk geweld en eerdere ingrijpende gebeurtenissen 

in levensloop
• Psychisch functioneren (o.a. coping strategieën, krachten) 
• Verantwoordelijkheid willen nemen voor eigen gedrag, doelen voor 

zichzelf zien
• Commitment aan Switch aanpak
• Probleembesef impact op kinderen, wordt er gesproken over wat er is 

gebeurd en in welke bewoordingen
• Toestemming delen informatie met Switch medebehandelaren



Taxatiefase, deel 2  

Screening kinderen, middels gesprekken ouders en kinderen 
• Traumaklachten
• Eerste inschatting algeheel functioneren, specifieke behoeften 

hechtingsproblematiek en krachten
• Afspraken over het delen van informatie met Switch 

collega’s/ouders 

Enig uitstel screening kan soms nodig zijn omdat commitment 
ouders nog niet voldoende is
Een door beide ouders acceptabele ‘immediate story’ is 
voorwaardelijk



Taxatiefase, deel 3 Intakebespreking

Samenvattingen van de intakes, screenings worden met 
toestemming  in Switch team gedeeld

Vaststelling van: 
• Geweldsdynamiek, escalatieniveau en angstniveau (om te bepalen 

in welke samenstelling met betrokkenen wordt gesproken)
• Behandelbare risicofactoren
• Schade ten gevolge van geweld
• Toereikendheid veiligheidsplan (opvang noodzakelijk)

Besluit tot al dan niet Switchbehandeling



Doelenbespreking met ouders en regiehouder 
Zorgen Oorzaken Wat gaat goed? Doelen per 

gezinslid
Behandelvorm/
behandelaar 

Ruzies/verwijten/
escalaties  bij het 
ophalen van de 
kinderen

Verschillende 
ideeën over hoe op 
te voeden, geen 
vertrouwen in 
elkaars 
ouderschap

Beide ouders 
kunnen niet over 
verschillen met 
elkaar 
communiceren uit 
angst voor 
escalatie

Soms lukt het om 
emotie in te houden 
en later over de app 
alsnog te uiten wat 
ze hadden willen 
zeggen

Moeder weet met 
welk gedrag zij zelf 
de communicatie en 
samenwerking kan 
verbeteren en kan 
dit inzetten

Vader kent eigen  
aandeel in de 
toeloop tot een 
escalatie en kan dit 
ombuigen

Ouders hebben zicht 
op eigen behoeften 
en gevoelens en 
mogelijke trauma 
triggers

Individuele 
behandeling

PRT gesprek

Individuele 
behandeling/PRT
gesprekken

Individuele 
behandeling



Behandelfase
Gewone reguliere behandelingen MAAR afgestemd op elkaar ingezet

• Traumabehandelingen ouders kinderen (EMDR, Imaginaire Exposure 
Imaginaire Rescripting)

• Partner relatie: EFT
• Persoonlijkheidsproblematiek: schematherapie, CGT impulscontrole

• Ouder kind relatie/hechting: Attachment Based Family therapy/NIKA tot 
6 jaar

• Speltherapie/ steunend contact na traumabehandeling     
• Opvoedondersteuning                                                                                                          



Valkuilen 
Teveel interventies tegelijk en/of slechte timing

Maar dat betekent als hulpverlener dat je geduld moet hebben 
vooral  verdragen dat kinderen langer op een interventie 
moeten wachten dan je zou willen

Verdragen dat verwijzers druk uitoefenen om kinder
interventies op te starten



Wat geleerd?
• Niet te snel willen
• Volgorde van interventies goed doordenken, niet bezwijken onder druk van 

ouders en verwijzers 

• Sterkere gerichtheid op hechtingsproblematiek ouders is noodzakelijk
• Traumabehandelingen kinderen pas als ouders iets meer holding kunnen 

bieden, tenzij…….
• Hechtingsinterventies bij kinderen, wanneer ouder zo nodig met steun 

individuele behandelaar, binnen window kan blijven, zonder dat 
hechtingsproblematiek wordt getriggerd 

• Opvoedondersteuning pas inzetten als brein van ouder 
wat kalmer is  



Wat levert het op? 

• Vrijwel geen dropout
• Alle kinderen worden gezien
• Opvang indien nodig, zorg loopt door
• Geweldsdynamiek beter in beeld



Wat levert het de hulpverlener op?
• Gebundelde krachten, met dezelfde focus   
• Langer uithoudingsvermogen, samen verdragen   

• Samen scherp houden
• En…..een ‘pleger’ is ook een persoon gevormd door 

omstandigheden, waar die vaak niet zelf voor heeft gekozen en 
kwetsuren heeft opgedaan

• Idem voor ‘slachtoffer’  

• Huiselijk geweld is meestal product van interactieproblematiek 
van partners en niet alleen ‘pleger’ kan aandeel hebben in 
verandering

• Benutten dat ouders kracht putten uit verlangen om een goede 
ouder te zijn (stem van kind in behandelkamer brengen)



Eerste resultaten

• Onderzoek Verwey-Jonker in 2021
• 14 gezinnen succesvol (stabiel veilig) afgesloten
• Gemiddelde behandelduur 20 maanden
• Vaders na relatiebreuk minst tevreden



Wat maakt het moeilijk?
1 Gezin, 1 plan maar verschillende financieringsstromen




