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I N T E RV I E W

‘Eigenlijk willen mensen niks weten over dit onderwerp’, 
zegt Gabrielle Frederiks aan het begin van het gesprek. 
‘Intergenerationeel trauma is geen leuk thema. Hierbij 
stilstaan betekent ook dat je gaat beseffen welke trauma’s 
er in je eigen familie spelen. Daarom zullen mensen het 
misschien lastig vinden om dit interview te lezen.’ 

Toch vinden de geïnterviewden het belangrijk om dit 
onderwerp bespreekbaar te maken, te normaliseren en 
om te benadrukken dat je heel veel kan bereiken met 
goede traumabehandeling. Colinda Strooper vindt het 
goed dat er tegenwoordig meer aandacht is voor dit 
onderwerp, bijvoorbeeld in documentaires: ‘Door het 
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Leren kijken 
door een 
traumabril 

‘Wat jij niet geleerd hebt, is heel moeilijk om je kind wél te geven’

Elk jaar worden er in Nederland gemiddeld rond 

de 90.000 en 127.000 kinderen blootgesteld aan 

een vorm van kindermishandeling.1 Tijdens de 

eerste lockdown steeg in veel gezinnen de stress en 

daarmee ook het aantal slachtoffers van kinder-

mishandeling.2 In dit dubbelinterview staan Colinda 

Strooper en Gabrielle Frederiks stil bij de rol die 

intergenerationeel trauma speelt in het tot stand 

komen van deze aantallen, maar ook bij manieren 

om dit te doorbreken. 
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dagelijks leven van mensen met intergenerationeel 
trauma in beeld te brengen, zie je dat zij eigenlijk hele 
normale levens leiden’. Frederiks: ‘Precies, intergeneratio-
neel trauma betekent niet automatisch dat je niet kan 
functioneren in de samenleving. Dit is een thema dat in 
bijna elke familie aanwezig is, hoewel anderen daar vaak 
niks van merken.’

Je ziet trauma dus niet aan de buitenkant. Op 
welke manier kan je als buitenstaander tóch aan 
een kind merken dat het getraumatiseerd is?

Frederiks: ‘Dat is helemaal afhankelijk van de leeftijds-
fase. Een baby kan bijvoorbeeld opvallen door problemen 
met slapen of eten, of overmatig huilen. Bij een peuter 
zie je bijvoorbeeld hele boze buien. Eigenlijk zijn er twee 
mogelijkheden: getraumatiseerde kinderen zijn óf enorm 
aangepast en meegaand en ze vallen bijna niet op, óf ze 
vallen juist heel erg op door hun gedrag.’

Strooper: ‘Dat geldt eigenlijk voor kinderen in alle 
leeftijdsfases. Zo heb ik een tweeling van basisschool-
leeftijd in behandeling, waarvan één als eerste werd 
aangemeld omdat ze veel opstandig gedrag en boosheid 
liet zien. Haar zus viel thuis en op school eigenlijk niet 
op. Zij heeft hetzelfde meegemaakt, maar gedroeg zich 
voorbeeldig. Toch maakten wij ons júist zorgen over haar: 
zij had geleerd zich zo aan te passen, dat ze niet voor 
zichzelf kon opkomen, haar emoties verborgen hield en 
geen eigen mening meer kon vormen.’ 

Wat maakt dat jullie dit aangepaste gedrag zo 
zorgelijk vinden?

Frederiks: ‘Deze aangepaste kinderen, hebben de pogin-
gen tot het maken van contact, en de hoop dat de ander 
hem of haar zal zien, opgegeven. Kinderen ontwikkelen 
zich in relatie tot mensen om hen heen, dus wanneer het 
kind contact uit de weg gaat, zorgt dit voor stagnatie in 
de sociale en emotionele ontwikkeling. Dan kan je nog 
beter boos en opstandig worden, dan ga je in ieder geval 
het contact nog aan. Vaak worden de problemen bij boze 
kinderen veel sneller herkend, hoewel het nog maar 
de vraag is of ze de juiste hulp krijgen. In veel gevallen 
wordt er dan gewerkt aan dat boze gedrag, maar niet aan 
de achterliggende oorzaak, het trauma.’ 

Strooper: ‘Op basisschoolleeftijd lijkt het soms alsof dit 
kind nergens last van heeft, maar in de adolescentiefase 
kan dat zorgen voor veel problemen: deze jongeren 
weten dan vaak niet wat ze met hun toekomst moeten 
en ontwikkelen geen gevoel van autonomie, terwijl dat 

op die leeftijd juist zo belangrijk is.’

Kan het meemaken van trauma ook invloed hebben 
op het ontwikkelen van je identiteit?

Stooper: ‘Zeker, traumatische ervaringen hebben invloed 
op je zelfbeeld. Dit is de denkbeeldige koffer die kinde-
ren en jongeren met zich meeslepen. Deze koffer bevat 
overtuigingen over zichzelf, hun ouders en de wereld. Je 
identiteit bestaat voor een groot deel uit het beeld dat 
je van jezelf hebt. Als je overtuigingen zijn “ik ben niks 
waard, ik ben vies, ik ben een slecht kind” en die koffer 
wordt nooit met jou uitgepakt in therapie of ergens 
anders, dan kan dat invloed hebben op de levenskeuzes 
die je maakt en de manier waarop je relaties aangaat.’ 

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van 
trauma bij kinderen?

Strooper: ‘Bij het KJTC worden vooral kinderen behandeld 
die huiselijk geweld, seksueel geweld of verwaarlozing 
hebben meegemaakt. Verwaarloosde kinderen kunnen 
fysiek tekort zijn gekomen, bijvoorbeeld te weinig eten of 
een gebrek aan hygiëne, maar we zien ook veel emotio-
nele verwaarlozing. Die kinderen kunnen materialistisch 
gezien heel rijk zijn, dure kleren en veel speelgoed krij-
gen, maar toch zwaar tekortkomen in liefde en aandacht. 
Het lijkt alsof bij het KJTC het aantal aanmeldingen waar 
sprake is van emotionele verwaarlozing in de afgelopen 
jaren is gestegen.’

Frederiks: ‘Mogelijk komt dat doordat er steeds meer 
bewustzijn is. Voorheen werd trauma gezien als iets dat 
iemand is aangedaan, maar nu is er ook aandacht voor 
wat er niet is geweest. Wat je niet hebt gekregen, maar 
wel had moeten krijgen.’

Jullie hadden het eerder over trauma bij baby’s. 
Kan een kind zo jong al getraumatiseerd raken?

Frederiks: ‘De nieuwste inzichten zijn, dat het proces van 
traumatisering al vóór de conceptie kan starten. Op het 
moment dat twee ouders denken aan het krijgen van 
een kind, start hun relatie met dat kind al. Er is al een 
fantasie-baby, voordat het kind daadwerkelijk bestaat. Dit 
kan al zichtbaar zijn in het kiezen van de naam. Zo heb 
ik ooit een aanstaande moeder behandeld die al twee 
kindjes was verloren, en het derde kindje weer dezelfde 

‘Traumatische ervaringen 
hebben invloed op je zelfbeeld’
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naam wilde geven. Hieraan zaten al nare herinneringen 
verbonden van de eerdere mannen uit de familie met 
deze naam. Zo klinkt dus de eigen traumatisering van 
ouders door, dat al door het kiezen van een naam onbe-
wust weer aan het kind wordt doorgegeven. Het denken 
en de beeldvorming over het ongeboren kind kan dus al 
traumatiserend zijn. Mensen doen dat nooit vanuit opzet, 
het is altijd vanuit liefde. Deze ouders hebben de wens 
het beste te doen voor hun kind.’

Strooper: ‘Vaak hebben ouders die zelf getraumatiseerd 
zijn heel sterk de wens om hun kindje te geven wat 
zijzelf niet hebben gekregen als kind.’

Hoe komt het dat dit toch niet altijd lukt, ondanks 
de goede intenties van de ouder?

Frederiks: ‘Dat is waar intergenerationeel trauma om 
de hoek komt kijken. Wat jij niet geleerd hebt, is heel 
moeilijk om je kind wél te geven. Zeker wanneer je zelf 
in je eerste levensjaren bent blootgesteld aan trau-
matische gebeurtenissen, of op emotioneel vlak tekort 
bent gekomen. Over deze vorm van trauma heb je zelf 
geen verbale herinneringen, omdat het plaatsvond nog 
voordat je kon praten. Maar welke zorg je in je eerste 
jaren hebt ontvangen, bepaalt sterk hoe je hersenen zich 
ontwikkelen. Voordat je je er bewust van bent, worden er 
automatische reacties bij jou geprogrammeerd. Wanneer 
je zelf kinderen krijgt, kan je je voornemen om hen nooit 

kwaad te doen, maar tóch kan het voorkomen dat je wan-
neer de stress toeneemt je kind een klap geeft. Dit leidt 
vaak tot sterke gevoelens van schaamte en schuld. Juist 
dat gevoel van niet toereikend zijn als ouder, zorgt ervoor 
dat de stress nog meer oploopt. En juist daardoor wordt 
de kans op herhaling weer groter. Het komt vaak voor dat 
ouders een opvoedcursus volgen en het hen goed lukt 
om het geleerde in de praktijk toe te passen wanneer zij 
kalm zijn. Maar juist wanneer de stress toeneemt, lukt 
het niet om rationeel na te denken en komen de oude 
patronen om de hoek kijken.’ 

Strooper: ‘De laatste tien jaar is er veel meer aandacht 
voor trauma. Maar de kinderen waar wij nu mee te 
maken hebben, zijn vaak kinderen van ouders die gene-
raties terug kind zijn geweest, die nooit fatsoenlijke hulp 
hebben gehad in hun jongere jaren.’ 

Frederiks: ‘Het is ook vaak zo dat ouders vanuit hun 
eigen trauma’s op een andere manier naar de wereld en 
daarom ook naar het gedrag van hun kindje kijken. Zo 
heb ik meerdere moeders in behandeling gehad wiens 
baby’s last hadden van reflux en dus veel moesten spu-
gen. Deze moeders waren ervan overtuigd dat hun baby 
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‘Het is belangrijk om zowel de ouder 
als het kind te behandelen’
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dit expres deed, om hen te stangen. Deze moeders zijn zó 
negatief behandeld door anderen, dat zij ervan overtuigd 
zijn dat de wereld tegen hen is, zelfs hun eigen kindje. 
Wanneer deze moeders worden ondergespuugd door hun 
kind, doet het kindje letterlijk wat zij voelden toen ze 
opgroeiden. Deze interpretatie beïnvloedt uiteraard ook 
weer het gedrag van de ouder. Het zorgt er vaak voor dat 
ouders het contact met hun kind uit de weg gaan, juist 
wanneer het kind zorg of troost nodig heeft.’

Strooper: ‘Bovendien kunnen de opvattingen van de 
ouder over de wereld ervoor zorgen dat ouders telkens 
kiezen voor een bestraffende aanpak. Wanneer kinderen 
ouder worden en opstandig gedrag vertonen en de ouder 
niet begrijpt waar dit gedrag vandaan komt, zal de ouder 
sneller overgaan tot het geven van straf. Zo zal dit kind 
zelf ook de overtuiging krijgen dat het niet goed genoeg 
is, niet begrepen wordt en alles fout doet. En zonder hulp 
bestaat de kans dat dit kind deze overtuigingen later ook 
weer zal doorgeven aan zijn of haar kinderen.’

Hoe kunnen we dat dan voorkomen?

Strooper: ‘Allereerst is het belangrijk dat deze mensen 
bij een hulpverlener terecht komen. Daarvoor is het 
belangrijk dat signalen van trauma herkend worden, 
door bijvoorbeeld huisartsen, consultatiebureauartsen, 
krachten in de kinderopvang of leerkrachten. Zij moeten 
geschoold worden in traumasensitief hulpverlenen. Dat 
betekent dat zij leren kijken door een traumabril: wat is 
trauma en hoe herken ik dat bij de kinderen voor wie ik 
verantwoordelijk ben? Ze moeten leren de verbinding 
aan te gaan en het kind te ondersteunen. Maar ook hand-
vatten krijgen om met het gedrag om te gaan. Bijvoor-
beeld: Waarom kan je niet in gesprek met een kind dat 
te gestrest is? Hoe laat je de stress dalen om vervolgens 
wel in gesprek te kunnen?’

Frederiks: ‘Mensen moeten signalen willen zien en 
durven zien en bereid zijn om anderen te helpen. Oog en 
interesse voor elkaar hebben, zonder oordeel. Hiervoor 
hoef je geen hulpverlener te zijn, dat kan iedereen in de 
omgeving van een kind.’ 

Strooper: ‘Wanneer kinderen worden aangemeld in de 
GGZ, is het belangrijk om zowel de ouder als het kind te 
behandelen. Het kind wordt behandeld voor de trauma-
reacties die het laat zien en de negatieve overtuigingen 
die het over zichzelf en de wereld heeft gevormd. Maar 
wanneer hulpverlening alleen maar gericht is op het 
kind of de jongere zelf, zal traumatisering thuis blij-
ven plaatsvinden. Daarom is het ontzettend belangrijk 

dat ook ouders, pleegouders, opa’s en oma’s en andere 
belangrijke figuren in het leven van het kind onderdeel 
zijn van de behandeling en leren om de aangeleerde 
patronen te doorbreken. In de ouderbegeleiding kan je 
als therapeut voorbeeldgedrag laten zien en uitleg geven 
over wat passend is bij de leeftijd van het kind. Dit moet 
je doen zonder oordeel. Hier is een goede behandelrela-
tie voor nodig.’ 

Frederiks: ‘En natuurlijk is het belangrijk om naar het ver-
haal van ouders te luisteren. De denkbeeldige koffer met 
negatieve overtuigingen van ouders moet samen worden 
uitgepakt. Vervolgens kan worden gekeken naar wat dit 
betekent voor hun leven en ouderschap. Om ouders ver-
volgens te wijzen op de patronen die zij hanteren in de 
opvoeding, moet je lef hebben en jezelf als filter kunnen 
gebruiken, hen zonder oordeel durven confronteren. Deze 
ouders hebben vaak nooit geleerd om te mentaliseren, 
om te denken over het denken van anderen. Door stap 
voor stap met ouders na te gaan wat hun kind denkt of 
voelt, leren ze hoe ze warm en adequaat kunnen reage-
ren. Verder is het belangrijk om met jongeren aan het 
einde van de traumabehandeling te spreken over de 
toekomst. Als therapeut moet je uitleggen dat er weer 
andere problemen naar boven kunnen komen wanneer 
zij in een nieuwe fase komen en bijvoorbeeld een relatie 
of kind krijgen. Het is goed om te bespreken dat zij dan 
opnieuw de hulpverlening kunnen opzoeken, om hen te 
helpen bij deze nieuwe levensfase. Het zou mooi zijn als 
er ook bij bijvoorbeeld de verloskundige ruimte is voor 
gesprekken over dit onderwerp. Op die manier kun je 
voorkomen dat mensen hun eigen trauma weer door-
geven aan de nieuwe generatie.’
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