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Samenvatting 

 

Posttraumatische Stress Stoornis (PTSD) is een angststoornis waaraan een of meer traumatiserende 

gebeurtenissen zijn voorafgegaan. De stoornis wordt onder meer gekenmerkt door herbelevingen in de vorm van 

intrusieve gedachten en flashbacks. De vraag is welke rol geheugenprocessen spelen bij de ontwikkeling en 

instandhouding van PTSD en in hoeverre de nieuwe therapie Narrative Exposure Therapy kan bijdragen aan de 

behandeling van PTSD met inachtneming van deze geheugenprocessen. Geheugenprocessen blijken een 

belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van PTSD. Tijdens de traumatiserende gebeurtenis worden 

herinneringen door PTSD-patiënten disfunctioneel verwerkt, waardoor patiënten niet in staat zijn 

traumagerelateerde herinneringen te integreren met normale autobiografische herinneringen of ze in een 

adequate context van plaats en tijd te plaatsen. Dit biedt een verklaring voor PTSD-specifieke herbelevingen. 

Narrative Exposure Therapy (NET) beoogt traumagerelateerde herinneringen te integreren door ze in te kaderen 

in het normale autobiografische geheugen middels een geschreven autobiografie, teneinde herbelevingen te 

stoppen en symptoomreductie te bewerkstelligen. NET is een effectieve therapie gebleken voor PTSD-patiënten 

in oorlogsgebieden. Of NET ook breder toepasbaar is moet vervolgonderzoek onderwijzen.  
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1. Inleiding 

 

Het leven gaat niet over rozen, zo luidt het spreekwoord. Ieder mens wordt in het leven geconfronteerd met 

gebeurtenissen die in meer of mindere mate traumatiserend zijn. Oorlogen, natuurrampen, terreur en criminaliteit 

vormen omstandigheden die door vele individuen als traumatisch worden ervaren. De klachten die 

traumaslachtoffers na een traumatiserende gebeurtenis ontwikkelen verdwijnen gewoonlijk na verloop van tijd. 

Bij enkele patiënten treedt echter geen habituatie van klachten op, waardoor zij in aanmerking komen voor de 

diagnose Posttraumatische Stress Stoornis. Om deze stoornis te behandelen zijn diverse therapieën ontwikkeld. 

Voor traumaslachtoffers in oorlogsgebieden zijn reguliere behandelmethoden vaak niet toereikend. 

Waar basisbehoeften als voedsel en onderdak schaars zijn, heeft het aanbod van psychische steun geen prioriteit. 

Toch ervaren traumapatiënten ook in dergelijke omstandigheden psychische last van dusdanige ernst dat 

behandeling essentieel is. Hiermee groeit de noodzaak om kortdurende therapieën te ontwikkelen die goedkoper 

zijn dan reguliere therapieën en die eenvoudig te leren zijn door lokale hulpverleners. Daarnaast is gebleken dat 

reguliere therapieën veelal gericht zijn op de behandeling van enkelvoudig trauma (Bichescu, Neuner, Schauer & 

Elbert, 2007). Traumapatiënten zijn echter vaak blootgesteld aan meerdere traumatiserende gebeurtenissen, of 

verkeren ten tijde van de behandeling nog in levensbedreigende omstandigheden. Patiënten kunnen hierdoor een 

chronische vorm van trauma ontwikkelen, die met enkelvoudige technieken niet effectief kan worden behandeld. 

Om therapieën te ontwerpen die adequaat zijn als de behandeling van chronisch trauma, is het van belang inzicht 

te verwerven in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en de instandhouding van 

posttraumatische stress.  

De DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) definieert Posttraumatische Stress Stoornis 

(Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) als een angststoornis die vooraf wordt gegaan door een of meer 

gebeurtenissen waarin de patiënt werd geconfronteerd met feitelijke of dreigende dood of ernstig letsel, of met 

bedreiging van de fysieke integriteit van anderen. Hierbij werden gevoelens van intense angst, hulpeloosheid of 

afschuw ervaren. Deze gebeurtenis en de emotionele reactie daarop worden door de PTSD patiënt herbeleefd 

middels intrusieve gedachten en flashbacks. Intrusieve gedachten zijn intense recidiverende gedachten, 

voorstellingen of waarnemingen die zich onvrijwillig aan de patiënt opdringen. Flashbacks zijn ervaringen 

waarbij de patiënt het gevoel heeft het trauma opnieuw te beleven door illusies, hallucinaties en dissociatieve 

perioden. Patiënten hebben last van verhoogde prikkelbaarheid en overmatige waakzaamheid. Stimuli die 

geassocieerd worden met het trauma zorgen voor psychisch lijden en worden bij voorkeur vermeden (Voor de 

volledige PTSD-diagnose, zie Appendix A). Opgemerkt dient te worden dat uit recent onderzoek is gebleken dat 

PTSD ontstaat op basis van intense emotioneel overweldigende situaties, waaronder dood en fysieke bedreiging, 

maar ook bedreiging van de psychologische integriteit of autonomie (Brewin, 1998). 

Met betrekking tot de oorzakelijk en instandhoudende factoren van PTSD zijn de afgelopen decennia 

veel nieuwe inzichten ontstaan. Recent zijn drie invloedrijke theorieën ontwikkeld die gericht zijn op de rol van 

geheugenorganisatie bij PTSD (Brewin & Holmes, 2003). Verondersteld wordt dat PTSD-patiënten 

herinneringen met betrekking tot het trauma op een andere manier in het geheugen opslaan dan normaal. Er 

ontstaat discrepantie tussen normale herinneringen en traumaherinneringen, waardoor patiënten 

traumaherinneringen niet adequaat integreren in een context van plaats en tijd en in normale autobiografische 

herinneringen. Daarnaast wordt verondersteld dat traumaherinneringen meer perceptueel dan cognitief worden 
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opgeslagen, hetzij door verstoring van de normale geheugenstructuur (Ehlers & Clark, 2000), hetzij door 

verwerking via een aparte geheugenstructuur (Brewin, Dagleish & Joseph, 1996). Als gevolg kunnen PTSD-

patiënten zich vaak de narratieve kenmerken van het trauma niet herinneren, maar hebben zij wel levendige 

sensorische herinneringen (Ehlers & Clark, 2000). Deze theorievorming biedt een verklaring voor de PTSD-

specifieke herbelevingen. 

Op basis van de recente theorievorming omtrent PTSD zijn tevens nieuwe behandelvormen ontwikkeld 

die gericht zijn op het traumanarratief (O’kearney & Perrot, 2006). Doorgaans wordt bij de behandeling van 

PTSD gebruik gemaakt van cognitieve gedragsinterventies (Cognitive Behavioral Therapy, CBT). Een voor 

PTSD effectief gebleken vorm van CBT is exposuretherapie (Neuner, Schauer, Roth & Elbert, 2002). 

Blootstelling aan de angstopwekkende stimuli middels exposure zorgt voor habituatie van de angstreactie en 

reductie van de PTSD-symptomen. Exposure is daarnaast effectief gebleken voor het herorganiseren van 

herinneringen omtrent het trauma (Foa, Molnar & Cashman, 1995; aangehaald in Halligan, Michael, Clark & 

Ehlers, 2003). Met dit inzicht en inachtneming van de veronderstelde geheugendeficiënties bij PTSD-patiënten, 

is een nieuwe vorm van exposuretherapie ontwikkeld (Neuner et al., 2002). Narrative Exposure Therapy (NET) 

is een therapievorm die beoogt traumagerelateerde herinneringen te integreren met het normale autobiografische 

geheugen. Door het schrijven van een autobiografie worden traumagerelateerde herinneringen georganiseerd en 

wordt de emotionele reactie op het trauma door herhaalde blootstelling gereduceerd, wat tot doel heeft de PTSD-

specifieke symptomen te laten verdwijnen en het psychologische welzijn van de patiënt te vergroten. 

De vraag is of de doelstellingen van Narrative Exposure Therapy daadwerkelijk worden bereikt. NET is 

ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten in de oorzakelijke en instandhoudende factoren van PTSD en beoogt 

PTSD-symptomen te reduceren door geheugenprocessen in ogenschouw te nemen. De centrale vraag is welke rol 

geheugenprocessen spelen bij PTSD en in hoeverre Narrative Exposure Therapy kan bijdragen aan de 

behandeling van PTSD met inachtneming van de geheugenprocessen. 

Om een antwoord te geven op deze vraag wordt een overzicht gegeven van de recente theorieën over de 

rol van geheugenprocessen bij PTSD. Eerst worden het cognitieve model van Ehlers en Clark (2000) en de Dual 

Representation Theory van Brewin et al. (1996) besproken, gevolgd door een overzicht van de empirische 

ondersteuning. Vervolgens wordt Narrative Exposure Therapy voorgesteld als behandeling voor PTSD. Hierbij 

wordt ingegaan op de effectiviteit van schrijven als exposuretherapie, waarna een overzicht wordt gegeven van 

de effectiviteit van NET bij volwassenen en bij kinderen. In de discussie zal tenslotte een antwoord worden 

geformuleerd op de centrale vraag. 

 

2. Posttraumatische Stress Stoornis 

 

PTSD wordt in de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) omschreven als angststoornis die 

onder meer wordt gekenmerkt door herbeleving van een of meer traumatiserende gebeurtenissen. Typerend voor 

PTSD is de paradox die bestaat in het terughalen (recall) van herinneringen (Ehlers & Clark, 2000). Enerzijds 

zijn PTSD-patiënten vaak niet in staat bewust en intentioneel complete herinneringen aan het trauma terug te 

halen. Cognitieve herinneringen zijn gefragmenteerd, weinig gedetailleerd en slecht temporeel georganiseerd. 

Hierdoor kunnen patiënten vaak geen volledig narratief maken van hun herinneringen. Anderzijds hebben 
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patiënten zeer levendige sensorische herinneringen die onvrijwillig of intrusief zijn, waardoor patiënten moeilijk 

onderscheid kunnen maken tussen herinneringen uit het verleden en ervaringen die in het heden plaatsvinden.  

Verondersteld wordt dat herbelevingen worden veroorzaakt door deficiëntie in de geheugenopslag van 

traumagerelateerde herinneringen (Ehlers & Clark, 2000). Op basis van deze aanname zijn drie toonaangevende 

theorieën ontwikkeld, waarvan er in deze paragraaf twee worden besproken. Hoewel de derde theorie frequent 

wordt aangehaald in de literatuur is deze niet houdbaar gebleken (Brewin & Holmes, 2003). De Emotional 

Processing Theory (Foa, Steketee en Rothbaum, 1989; aangehaald in Brewin & Holmes, 2003) veronderstelt dat 

de ontwikkeling van PTSD kan worden voorspeld door de mate waarin de patiënt zichzelf waarneemt als 

incompetent. Dit gevoel wordt beïnvloed door de manier waarop de patiënt zowel het trauma als de wereld om 

zich heen beoordeelt (appraisal). Gesteld wordt dat mensen die sterke rigide denkbeelden – zowel positief als 

negatief – hebben, het trauma disfunctioneler beoordelen dan mensen die flexibeler denkbeelden hebben. Op 

basis van deze assumptie hebben Foa et al. diverse therapeutische aanbevelingen gedaan die in praktijk nuttig 

blijken als aanknopingspunten voor therapeuten. De theorie blijkt echter te rigide om de paradoxale kenmerken 

van PTSD te verklaren, waardoor ze niet houdbaar wordt bevonden in het onderzoek naar de oorzakelijke en 

instandhoudende factoren van PTSD. 

In de volgende paragrafen worden het cognitieve model van Ehlers en Clark (2000) en de Dual 

Represenation Theory van Brewin et al. (1996) beschreven en wordt aan de hand van empirische studies 

nagegaan in hoeverre de theorieën worden ondersteund. In de samenvatting wordt een antwoord geformuleerd op 

het eerste deel van de centrale vraag, te weten welke rol geheugenprocessen spelen bij PTSD. 

 

2.1 Cognitief Model 

 

Ehlers en Clark (2000) stellen een cognitief model voor om de specifieke symptomen van PTSD te verklaren. 

Verondersteld wordt dat PTSD ontstaat als informatie over de traumatische gebeurtenis zodanig wordt verwerkt 

dat het een gevoel van dreiging (current threat) teweeg brengt. Gevoel van dreiging kan betrekking hebben op 

externe bedreiging van de veiligheid of op interne bedreiging van het zelf en de toekomst. Dit gevoel van 

dreiging wordt veroorzaakt door een cognitief mechanisme van negatieve beoordeling en door een disfunctionele 

manier van geheugenopslag. Het cognitieve model is zodoende tweeledig. 

Met het eerste deel van het model bouwen Ehlers en Clark (2000) voort op de Emotional Processing 

Theory van Foa et al. (1989). Verondersteld wordt dat de mate van negativiteit van de beoordeling van het 

trauma een risicofactor vormt voor PTSD. De aanname dat negatieve beoordelingen van het trauma aan interne 

of externe aspecten kunnen worden toegeschreven, biedt belangrijke therapeutische implicaties.  

Naast negatieve beoordelingen stellen Ehlers en Clark (2000) dat de manier van geheugenopslag een 

belangrijke factor is in het ontstaan en instandhouden van PTSD. Verondersteld wordt dat traumagerelateerde 

informatie bij PTSD-patiënten oppervlakkig wordt verwerkt en niet volledig wordt ingekaderd in een context 

van plaats en tijd, waardoor het trauma niet adequaat wordt geïntegreerd in het normale autobiografische 

geheugen. Om deze manier van geheugenopslag te verklaren verwijzen Ehlers en Clark naar de discrepantie 

tussen een conceptuele en een data-driven manier van geheugenopslag (Roediger, 1990; aangehaald in Ehlers en 

Clark, 2000). Data-driven opslag wordt verondersteld gericht te zijn op sensorische impressies terwijl 

conceptuele verwerking is gericht op betekenisgeving, organisatie en het in context plaatsen van informatie. 
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Ehlers en Clark veronderstellen dat traumagerelateerde informatie voornamelijk associatief en perceptueel wordt 

opgeslagen, wat overeenkomt met de data-driven manier van geheugenopslag. Dit biedt een verklaring voor het 

feit dat de triggers voor herbeleving vaak onbewust en niet cognitief zijn. Ehlers en Clark veronderstellen dat 

conceptuele geheugenopslag integratie bewerkstelligt tussen traumagerelateerde herinneringen en het normale 

autobiografische geheugen, terwijl data-driven geheugenopslag leidt tot sterke perceptuele priming en moeilijk 

terughaalbare herinneringen. Aan de hand hiervan stellen Ehlers en Clark dat “problematic intentional recall, the 

‘here and now’ quality, the absence of links to subsequent information and the easy triggering by physically 

similar cues” (Ehlers & Clark, 2000, p. 325) worden verklaard, wat volgens Ehlers en Clark een verklaring biedt 

voor PTSD-specifieke herbelevingen. Hoe Ehlers en Clark deze conclusie precies vormgeven is niet duidelijk. 

De theorie van Ehlers en Clark (2000) heeft voor- en nadelen (Brewin & Holmes, 2003). Enerzijds heeft 

de theorie nieuwe empirisch ondersteunde inzichten verschaft in de manier waarop PTSD-patiënten het trauma 

cognitief beoordelen, wat bijdraagt aan de instandhouding van PTSD. Anderzijds blijken de concepten die 

betrekking hebben op de manier van geheugenopslag door hun complexe karakter moeilijk te operationaliseren 

(Brewin & Holmes, 2003). De theorie is voornamelijk gericht op informatie die peritraumatisch is opgeslagen, 

waardoor in posttraumatisch onderzoek gebruik gemaakt moet worden van zelfrapportages die vertekend kunnen 

zijn door herbelevingen. De theorie wordt zodoende tegengewerkt door de constructen die zij pleegt te verklaren. 

Van belang is dus dat de theorievorming omtrent de rol van geheugenprocessen in het ontstaan en instandhouden 

van PTSD beter wordt geëxpliciteerd, teneinde een beter beeld te krijgen van de plaats die geheugenprocessen 

innemen bij PTSD. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de Dual Representation Theory van Brewin et 

al. (1996) die de rol van geheugensystemen bij PTSD expliciteert. 

 

2.2 Dual Representation Theory 

 

Geheugendeficiënties bij PTSD-patiënten worden veelal toegeschreven aan de normale geheugenstructuur die 

ten tijde van het trauma gebruikt maakt van een bepaalde manier van geheugenopslag, wat leidt tot PTSD-

symptomen (zie Ehlers & Clark, 2000). Brewin et al. (1996) veronderstellen daarentegen dat traumagerelateerde 

herinneringen bij PTSD-patiënten worden opgeslagen in een fundamenteel afwijkend geheugensysteem. Gesteld 

wordt dat PTSD-symptomen ontstaan als traumaherinneringen gedissocieerd raken van het normale geheugen. 

Brewin et al. stellen twee geheugensystemen voor die parallel aan elkaar werken en die in verschillende situaties 

dominant zijn.  

In het VAM-systeem (Verbally Accessible Memory) wordt informatie bewust en cognitief verwerkt. 

Deze informatie is geïntegreerd in het normale autobiografische geheugen en kan in later tijd bewust worden 

teruggehaald. De herinneringen in dit systeem kunnen verbaal worden gemaakt en dus worden gedeeld met de 

buitenwereld. Geschreven of gesproken traumanarratieven reflecteren dit geheugensysteem bij PTSD-patiënten. 

In het SAM-systeem (Situationally Accessible Memory) wordt informatie opgeslagen die op een ‘lager’ 

perceptueel niveau is verwerkt. Geuren, geluiden, beelden en tactiele informatie worden op automatische 

onbewuste wijze in dit systeem opgeslagen. Het gevolg is dat PTSD-patiënten moeite hebben deze herinneringen 

te verbaliseren en ze te integreren met normale autobiografische herinneringen uit het VAM-systeem. Het SAM-

systeem wordt bij PTSD-patiënten gereflecteerd door sensorisch georiënteerde herbelevingen (Brewin et al., 

1996). 
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De Dual Representation Theory biedt een adequate verklaring voor de paradoxale herinneringen van 

PTSD-patiënten. Tijdens het trauma is het SAM-systeem dominant en wordt vooral perceptuele informatie 

verwerkt. Omdat deze herinneringen weinig bewust zijn opgeslagen zijn ze moeilijk verbaal te maken of te 

controleren. Dit verklaart het intrusieve sensorische karakter van de herbelevingen. Omdat het SAM-systeem 

dominant is tijdens verwerking van het trauma wordt er weinig aandacht besteed aan cognitieve verwerking van 

details, waardoor het traumanarratief in het VAM-systeem onvolledig wordt opgeslagen. Vanwege de 

tweedeling in de geheugenopslag van traumaherinneringen kunnen PTSD-patiënten geen volledig 

traumanarratief maken. Dit geeft een belangrijke implicatie voor therapie, waarin gestreefd dient te worden naar 

transformatie van informatie uit het SAM-systeem naar het VAM-systeem (Brewin et al., 1996).  

Kritiek op de Dual Representation Theory is dat de theorie weinig zegt over andere PTSD-symptomen 

dan herbelevingen, waaronder dissociatie of gevoelloosheid (Brewin & Holmes, 2003). De therapeutische 

implicaties zijn daarbij nog te abstract. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de vraag of de 

veronderstelde discrepantie tussen traumaherinneringen en normale autobiografische herinneringen empirisch 

wordt ondersteund.  

 

2.3 Empirische Ondersteuning 

 

Zoals besproken wordt in het onderzoeksveld rond PTSD verondersteld dat geheugenprocessen een belangrijke 

rol spelen bij het ontstaan en het instandhouden van PTSD-symptomen (Brewin et al., 1996; Ehlers & Clark, 

2000). Hoewel de theorieën verschillen in de manier waarop zij de processen vormgeven, komen zij overeen wat 

betreft de aanname dat traumagerelateerde informatie op een meer perceptuele automatische manier wordt 

opgeslagen dan normaal. Ehlers en Clark (2000) veronderstellen dat er bij PTSD-patiënten sprake is van een 

afwijkende manier van opslag van het normale geheugensysteem, Brewin et al. (1996) stellen dat er sprake is 

van twee aparte geheugensystemen. In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de aanname houdbaar is dat 

traumagerelateerde informatie automatisch perceptueel wordt verwerkt en of uitsluitsel gegeven kan worden 

over het al dan niet bestaan van twee afzonderlijke geheugensystemen. 

Hoewel het cognitieve model van Ehlers en Clark (2000) moeilijk te operationaliseren is (Brewin & 

Holmes, 2003) onderzochten Halligan et al. (2003) – onder meer – welke rol data-driven geheugenopslag speelt 

in de ontwikkeling van PTSD en in hoeverre negatieve beoordelingen bijdragen aan de instandhouding van de 

PTSD-symptomen. Om de hypothesen te toetsen werd onder meer gebruik gemaakt van de Data-driven 

Processing Scale (Ehlers, 1998; aangehaald in Halligan et al., 2003). Uit de crosssectionele studie bleek dat ernst 

van de traumatiserende gebeurtenis 21 procent van de variantie verklaarde terwijl geheugen- en 

beoordelingsstijlen samen 71 procent verklaarden. Hiermee wordt de aanname dat geheugenprocessen een 

belangrijke rol spelen bij PTSD bevestigd. De ernst van de PTSD-symptomen bleek samen te hangen met de 

manier van geheugenopslag: patiënten die meer data-driven verwerkten hadden grotere kans op het ontwikkelen 

van PTSD. Uit de longitudinale variant van de crosssectionele studie bleek dat negatieve beoordelingen van het 

trauma belangrijke voorspellers waren voor het instandhouden van de PTSD-symptomen (Halligan et al., 2003). 

De vraag is of het onderzoek van Halligan et al. (2003) daadwerkelijk steun biedt voor de theorie van Ehlers en 

Clark (2000). Hoewel de gebruikte zelfrapportagemethode volgens statistische analyses betrouwbaar was, is 

onduidelijk in hoeverre hiermee de daadwerkelijke peritraumatische geheugenopslag wordt gemeten, meer dan 
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de posttraumatische geheugendeficiënties. De vraag of PTSD-symptomen accuraat kunnen worden verklaard 

met de aanname van een disfunctionele peritraumatische verwerkingsstijl van één geheugensysteem, blijft 

hiermee onbeantwoord.  

In de Dual Representation Theory (Brewin et al., 1996) wordt gesteld dat er sprake is van twee 

systemen die verschillend worden gerepresenteerd. Deze aanname werd onderzocht door Hellawel en Brewin 

(2002). Nagegaan werd of PTSD-patiënten tijdens herbelevingen beter presteerden op visuospatiële taken, 

waaronder een tekentaak, dan op cognitieve taken, waaronder een verbale rekentaak. Uit hun onderzoek bleek 

dat PTSD-patiënten tijdens herbelevingen meer gebruik maakten van automatische visuospatiële bronnen dan 

van cognitieve verbale bronnen. Indien patiënten gebruik maakten van normale autobiografische bronnen was er 

geen verschil in gebruik van visuospatiële of cognitieve bronnen. Dit biedt ondersteuning voor de aanname dat er 

sprake is van representatie van PTSD-symptomen in verschillende systemen die afwisselend dominant zijn. Ook 

Rubin, Feldman en Beckham (2004) vonden steun voor deze aanname. Zij onderzochten in hoeverre flashbacks 

gerelateerd waren aan een automatische in plaats van een cognitieve verwerkingsstijl, door Vietnamveteranen 

emotioneel intense gebeurtenissen te laten beschrijven die in meer of mindere mate aan het trauma gerelateerd 

waren. Uit het onderzoek bleek dat er een sterk verband bestond tussen de mate van automatische onbewuste 

verwerking en PTSD-symptomen.  

De besproken onderzoeken bevestigen de overeenkomstige aannames dat geheugenprocessen een 

belangrijke rol spelen bij PTSD en dat traumagerelateerde informatie meer automatisch en perceptueel dan 

bewust cognitief wordt opgeslagen. Hoewel adequaat neurologisch onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven 

over het bestaan van twee geheugensystemen, kunnen herbelevingen beter worden verklaard middels een theorie 

die twee geheugensystemen veronderstelt dan door theorieën die uitgaan van één disfunctioneel systeem.  

 

2.4 Samenvatting 

 

In deze paragraaf zijn twee recente theorieën (Brewin et al., 1996; Ehlers & Clark, 2000) en de empirische 

ondersteuning besproken met betrekking tot het ontstaan en het instandhouden van PTSD. In antwoord op de 

vraag welke rol geheugenprocessen spelen bij PTSD kan worden gesteld dat geheugenprocessen een belangrijke 

plaats innemen in het ontstaan van PTSD. Door de manier waarop PTSD-patiënten traumagerelateerde 

herinneringen opslaan, ontstaat discrepantie tussen het normale geheugen en traumaherinneringen. Hierdoor 

kunnen PTSD patiënten hun traumaherinneringen niet integreren in context van plaats en tijd of in hun normale 

autobiografische herinneringen. Omdat PTSD-patiënten de traumaherinneringen voornamelijk automatisch en 

perceptueel opslaan krijgen sensorisch georiënteerde herinneringen de overhand en zijn patiënten niet in staat 

een cognitief traumanarratief te maken. Dit biedt een verklaring voor het paradoxale karakter van 

traumaherinneringen en voor onvrijwillige sensorische herbelevingen. De vraag of er sprake is van een 

geheugensysteem dat ten tijde van het trauma gebruik maakt van een afwijkende opslagstrategie (Ehlers & 

Clark, 2000), of van twee afzonderlijke systemen die parallel werken en afwisselend dominant zijn (Brewin et 

al., 1996), is nog niet eenduidig beantwoord. Hoewel de paradox van geheugendeficiëntie en herbeleving bij 

PTSD-patiënten adequater kan worden verklaard aan de hand van twee systemen, is neurologisch onderzoek 

nodig om het bestaan hiervan aan te tonen.  
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De instandhouding van de PTSD-symptomen en de verschillende emoties die patiënten posttrauma 

kunnen ervaren worden verklaard door de mate van negatieve beoordelingen (Ehlers & Clark, 2000). In 

antwoord op de centrale vraag moet dan ook worden gesteld dat geheugenprocessen een belangrijke rol spelen in 

het ontstaan van PTSD maar dat cognitieve beoordelingsprocessen meespelen in het instandhouden van de 

PTSD-symptomen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de therapeutische implicaties van de besproken 

theorievorming omtrent geheugenprocessen. Narrative Exposure Therapy (NET) wordt voorgesteld als 

behandeling voor PTSD. De vraag is of NET effectief is als behandeling met inachtneming van de in deze 

paragraaf besproken geheugenprocessen. 

 

3. Narrative Exposure Therapy 

 

Zoals reeds vermeld hebben Ehlers en Clark (2000) op basis van hun cognitieve model uitgebreide 

aanbevelingen gedaan voor de behandeling van PTSD. Gesteld wordt dat het voornaamste doel van de 

behandeling is om het trauma een plek te geven in het verleden, op basis van drie behandeldoelen: 

traumaherinneringen moeten worden geïntegreerd in de context van het normale autobiografische geheugen, 

negatieve beoordelingen die het gevoel van dreiging in stand houden moeten worden aangepast en disfunctioneel 

vermijdingsgedrag moet worden gestopt. Hiervoor is herbeleving van het trauma nodig, niet door flashbacks en 

intrusieve gedachten maar middels gestructureerd opnieuw beleven van het trauma onder begeleiding van een 

therapeut. Noodzakelijk is het verbaliseren van zowel cognitieve als perceptuele traumaherinneringen. Hiermee 

worden herinneringen geïntegreerd en gecontextualiseerd en vermindert de kans op onvrijwillige triggering van 

onbewuste herinneringen. Ook wordt door de integratie van traumaherinneringen en het normale 

autobiografische geheugen de correcte toen-en-nu-verhouding aangeleerd. Deze behandeldoelen sluiten aan bij 

de therapeutische implicatie van de Dual Representation Theory (Brewin et al., 1996) om informatie uit het 

SAM-systeem te transformeren naar het VAM-systeem. 

De meest effectief bevonden behandeling voor PTSD met inachtneming van de genoemde implicaties is 

exposuretherapie (Brewin & Holmes, 2003). Door PTSD-patiënten bloot te stellen aan hun traumaherinneringen 

wordt begeleide herbeleving geïmplementeerd en wordt de vermijding van traumagerelateerde stimuli 

tegengegaan. In deze paragraaf wordt een nieuwe vorm van exposuretherapie voorgesteld: Narrative Exposure 

Therapie (NET). Eerst wordt ingegaan op de effectiviteit van schrijven als exposuretherapie. Vervolgens wordt 

de effectiviteit van NET voor volwassenen en voor kinderen beschreven. In de samenvatting wordt een antwoord 

geformuleerd op het tweede deel van de centrale vraag, te weten in hoeverre Narrative Exposure Therapy kan 

bijdragen aan de behandeling van PTSD met inachtneming van de eerder besproken geheugenprocessen. 

 

3.1 Schrijven als exposuretherapie 

 

Het schrijven van een traumanarratief is voor PTSD-patiënten een effectief hulpmiddel gebleken om het trauma 

in te kaderen in een context van plaats en tijd en in normale autobiografische herinneringen (Ullrich & 

Lutgendorf, 2002). Schrijven kan zo worden ingezet dat het fungeert als exposure, waarbij de patiënt wordt 

blootgesteld aan het trauma en vermijding wordt tegengegaan. Het schrijven van een traumanarratief leent zich 

daarnaast voor diverse therapeutische doelen, waaronder emotionele expressie en cognitieve inzichtgeving 
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(Sloan, Marx, Epstein & Lexington, 2007). Sloan et al. onderzochten bij studenten met PTSD de effectiviteit van 

het schrijven van een traumanarratief. Om na te gaan in hoeverre de genoemde therapeutische doelen bijdroegen 

aan symptoomreductie, werden participanten toegewezen aan een van drie condities waarin de focus in de 

instructie verschilde: in de eerste conditie lag de nadruk op emotionele expressie, in de tweede conditie op 

cognitieve assimilatie en trauma-inzicht en in de controleconditie op neutrale feiten die niet aan het trauma 

gerelateerd waren. Uit het onderzoek bleek dat emotionele expressie van essentieel belang is voor 

symptoomreductie. Alleen cognitieve verwerking van het trauma en betekenisgeving bleek dus niet voldoende 

om trauma effectief te verwerken. Ullrich en Lutgendorf voerden een soortgelijk onderzoek uit, waarbij ze 

gebruik maakten van een combinatieconditie: in de eerste conditie lag de nadruk op emotionele expressie, in de 

tweede op emotie én cognitie en in de controleconditie op neutrale feiten die niet aan het trauma gerelateerd 

waren. Uit het onderzoek bleek dat het effectiever was om middels emotionele expressie cognitieve verwerking 

op gang te brengen dan om alleen emotionele expressie te stimuleren. Schrijftherapie is bij uitstek geschikt voor 

het genereren een dergelijk effect: door te schrijven wordt emotionele expressie op cognitief niveau gebracht en 

wordt visuele (lezen) en verbale (schrijven) feedback gegenereerd, waardoor het trauma zowel op cognitief als 

op emotioneel niveau kan worden verwerkt (Ullrich & Lutgendorf, 2002). 

De voordelen van schrijftherapie sluiten aan bij de in de vorige paragraaf besproken theorievorming. 

Zoals beschreven wordt in het onderzoeksveld rond PTSD verondersteld dat er sprake is van discrepantie in de 

geheugenopslag van traumagerelateerde herinneringen en normale autobiografische herinneringen. 

Traumaherinneringen worden meer automatisch en perceptueel opgeslagen dan normale herinneringen. Via 

emotionele expressie zou toegang gevonden kunnen worden tot deze informatie. Door de informatie op te 

schrijven kan integratie worden bewerkstelligd en kan aan traumaherinneringen context worden gegeven. In de 

volgende paragraaf wordt ingegaan op een nieuwe vorm van exposuretherapie die beoogt deze integratie middels 

een traumanarratief te bewerkstelligen. 

 

3.2 Narrative Exposure Therapy 

 

Narrative Exposure Therapy (NET) is een vorm van exposuretherapie die primair is ontwikkeld als behandeling 

van PTSD bij oorlogsslachtoffers (Neuner, Schauer, Roth & Elbert, 2002). NET is een gestandaardiseerde 

behandelprocedure die is gebaseerd op een combinatie van CBT en Testimony Therapy (TT; Cienfuegos & 

Monelli, 1983; aangehaald in Neuner et al., 2002). In CBT wordt exposure bewerkstelligd door PTSD-patiënten 

herhaaldelijk gedetailleerd te laten rapporteren over de meest traumatiserende situatie, waarbij emotionele 

expressie wordt gestimuleerd (Neuner et al., 2002). Het behandeldoel is habituatie van de emotionele respons en 

daarmee van de PTSD-symptomen, waaronder herbeleving. Een probleem van CBT is dat het geen toereikende 

techniek is voor patiënten die chronisch zijn blootgesteld aan meerdere traumatische gebeurtenissen, omdat deze 

patiënten vaak niet één meest traumatiserende gebeurtenis kunnen omschrijven. Dit probleem wordt 

ondervangen in Testimony Therapy, een in oorlogsgebieden vaak toegepaste behandeltechniek die net als in 

CBT exposure bewerkstelligt door herhaalde rapportage. Er wordt een gedetailleerd coherent rapport geschreven 

van alle traumatiserende gebeurtenissen van de patiënt. Het behandeldoel van TT is het vormen van een 

georganiseerd traumanarratief, waarmee cognitieve en emotionele verwerking wordt gestimuleerd. Een 
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belangrijk secundair doel van TT is van politieke aard: de narratieven dienen als getuigschriften en 

documentatie, welke van dienst zijn voor mensenrechtenorganisaties en justitiële instellingen.  

Narrative Exposure Therapy werd door Neuner et al. (2002) ontwikkeld als combinatie van CBT en TT 

en heeft zodoende een tweeledig behandeldoel. Enerzijds wordt habituatie van de emotionele respons beoogd, 

anderzijds worden traumaherinneringen geïntegreerd en georganiseerd in het normale autobiografische 

geheugen. Hiermee sluit NET aan bij de in de vorige paragraaf besproken theorievorming rond PTSD. In NET 

schrijft de patiënt, begeleid door een therapeut, in een klein aantal sessies een autobiografie. Het doel is het 

integreren van “sensory, emotional and cognitive experiences of the incident” (Neuner et al., 2002, p. 207) 

waarmee symptoomreductie wordt gestimuleerd. De therapeut helpt de patiënt waar nodig door vragen te stellen, 

te spiegelen, te verbaliseren, te expliciteren en samen te vatten. Acute herbelevingen worden geverbaliseerd en 

opgenomen in het narratief. Vaak is bij oorlogsslachtoffers sprake van analfabetisme of taalbarrières. In 

dergelijke situaties wordt het traumanarratief, eventueel met hulp van een tolk, door de patiënt verteld en door de 

therapeut opgeschreven. In die gevallen wordt het narratief in de laatste sessie aan de patiënt voorgelezen om 

feedback te bewerkstelligen. Het geschreven narratief wordt altijd ondertekend door zowel de patiënt als de 

therapeut, zodat het ook aan de documentatiefunctie van TT voldoet.  

Neuner et al. (2002) voerden een casestudy uit bij een PTSD-patiënt in een vluchtelingenkamp in 

Macedonië om NET te illustreren. Uit deze studie bleek dat NET voor significante symptoomvermindering 

zorgt, maar dat het de diagnose niet volledig wegneemt: hoewel de symptomen worden gereduceerd blijven 

patiënten vallen binnen de klinische range. Opvallend was echter dat herbelevingen door NET bleken te 

verdwijnen. Dit sluit aan bij de eerder besproken theorievorming, waarin wordt gesteld dat 

herbelevingsymptomen van PTSD worden veroorzaakt door deficiënties in geheugenopslag. Door middels NET 

traumaherinneringen te integreren, te herstructureren en in een adequate context van plaats en tijd te plaatsen 

lijken herbelevingen dus daadwerkelijk te worden gestopt.  

De effecten van NET werden bevestigd door het onderzoek van Neuner, Schauer, Klaschik, Karunakura 

en Elbert (2004). Zij voerden de eerste Randomized Controlled Trial uit met NET als behandeling voor PTSD-

patiënten in een vluchtelingenkamp in Uganda. Ze vergeleken de effectiviteit van NET met eenmalige Psycho-

educatie en met niet-gestandaardiseerde Supportive Counseling. Hoewel NET, onder meer door ernstige 

veranderingen wat betreft de leefomstandigheden in het kamp, geen significante vermindering van PTSD 

symptomen teweegbracht, bleek zowel uit objectieve metingen als uit de evaluaties van de patiënten dat NET 

veel effectiever was dan de andere behandelmethoden: een jaar na de behandeling bleek 29 procent van de met 

NET behandelde patiënten nog PTSD-symptomen te hebben, terwijl 80 procent van de patiënten die behandeld 

waren met Psycho-educatie of Supportive Counseling nog PTSD-symptomen had. Opvallend was daarbij dat er 

geen uitval van participanten was, terwijl bij andere exposuretherapieën gemiddeld een uitval van 30 procent 

bestaat (Foa, Rotbaum & Riggs, 1991; aangehaald in Neuner et al., 2004). Hiermee wordt de toegankelijkheid 

van NET geïllustreerd: het is een kortdurende eenvoudige maar effectieve therapievorm die bovendien een 

geschreven document oplevert dat van dienst kan zijn voor politieke doeleinden (Neuner et al., 2004). 

Bichescu, Neuner, Schauer en Elbert (2007) onderzochten net als Neuner et al. (2004) de effectiviteit 

van NET door deze therapievorm te vergelijken met Psycho-educatie. Bichescu et al. onderzochten of NET ook 

effectief was bij de behandeling van PTSD van voormalig politieke gevangenen in Roemenië. In deze 

onderzoeksgroep bleek de effectiviteit van NET nog groter dan bij Neuner et al. (2004), wat door Bichescu et al. 
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werd verklaard vanuit het feit dat de huidige onderzoeksgroep niet langer in bedreigende omstandigheden 

verkeerde. Uit het onderzoek bleek dat NET een effectieve therapievorm is voor PTSD patiënten die chronisch 

zijn blootgesteld aan ernstig traumatiserende omstandigheden. Een belangrijke toevoeging is dat de patiënten in 

dit onderzoek werden onderzocht lang nadat de traumatiserende omstandigheden ten einde waren gekomen. Ook 

in de situatie waarin PTSD is gebaseerd op trauma in een ver verleden, blijkt NET effectief. Dit heeft belangrijke 

implicaties voor de brede toepasbaarheid van NET in verscheidene traumatiserende omstandigheden.  

NET lijkt dus een effectieve behandelvorm voor PTSD-patiënten in oorlogsgebieden. Belangrijke 

voordelen aan NET zijn dat de therapie toereikend is voor patiënten met chronisch trauma en dat het een 

eenvoudige laagdrempelige therapievorm is die eenvoudig te leren is door lokale hulpverleners en die bovendien 

waardevolle documenten oplevert die van dienst kunnen zijn voor politieke doeleinden. In hoeverre NET ook 

toepasbaar is in andere dan oorlogssituaties dient nog nader te worden onderzocht. Daarnaast moet worden 

opgemerkt dat NET de theorievorming over geheugenprocessen bij PTSD volgt, maar niet ingaat op de 

veronderstelde cognitieve factoren die bijdragen aan het instandhouden van PTSD (Ehlers & Clark, 2000). In de 

onderzoeken naar de effectiviteit van NET die tot op heden zijn gedaan, is nooit volledig herstel opgetreden. Dit 

kan worden toegeschreven aan de bedreigende levensomstandigheden waarin onderzoeksgroepen bleven 

verkeren, maar ook aan het ontbreken van cognitieve herstructurering. Nagegaan zou moeten worden in hoeverre 

de opname van cognitieve elementen in NET kunnen bijdragen aan de effectiviteit. Hierbij moet in ogenschouw 

worden genomen dat elke toevoeging aan NET ten koste zou kunnen gaan van de laagdrempeligheid van de 

therapie, die vooral bestaat door het eenvoudige overzichtelijke karakter en de korte duur van de therapie. Deze 

laagdrempeligheid draagt bij aan een lage uitval en biedt aanzienlijke symptoomvermindering. In de volgende 

paragraaf wordt nagegaan of NET ook effectief is bij kinderen. 

 

3.3 KIDNET 

 

Ook bij kinderen kunnen traumatische gebeurtenissen PTSD veroorzaken. Uit diverse studies is gebleken dat 

CBT een effectieve behandelvorm is voor kinderen (zie Schauer et al., 2004). Of NET ook effectief is voor 

kinderen hangt af van de mate waarin zij in staat zijn een narratief te vormen. Bij jonge kinderen is het 

autobiografisch geheugen nog niet voldoende ontwikkeld om capabel te zijn voor behandeling middels NET. Uit 

onderzoek is echter gebleken dat kinderen jonger dan vijf jaar trauma vaak niet goed kunnen verbaliseren maar 

wel herinneringen aan traumatiserende gebeurtenissen hebben (Koss, Tromp & Tharan, 1995; aangehaald in 

Schauer et al., 2004). Gezien de eerder besproken rol van geheugenprocessen in PTSD zou het vormen van een 

narratief ook voor jonge kinderen van belang kunnen zijn. Om niet genoodzaakt te zijn te wachten tot kinderen 

de voor NET vereiste cognitieve capaciteiten hebben, is de kindvriendelijke variant KIDNET ontwikkeld 

(Schauer et al., 2004). Hierbij wordt het traumanarratief spelenderwijs uitgestippeld met behulp van een touw dat 

de levenslijn symboliseert. Herinneringen worden aan de lijn gekoppeld en beoordeeld als positief of negatief 

met behulp van een steen of een bloem die aan de lijn worden vastgemaakt. Op deze manier kunnen kinderen 

hun traumagerelateerde herinneringen inkaderen in hun autobiografie en bewust worden gemaakt van de emoties 

die ze hierbij hebben ervaren.  

Onyut et al. (2005) onderzochten de effectiviteit van KIDNET in een pilotstudie met zes kinderen uit 

een vluchtelingenkamp in Somalië. Statische analyses wezen uit dat de PTSD symptomen van de kinderen 
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significant verminderden. De symptoomreductie bleef bestaan, ondanks het feit dat de kinderen in 

levensbedreigende omstandigheden bleven verkeren. Uit toegevoegde casestudies bleek bovendien dat de 

deelnemende kinderen positief waren over de kortdurende en in hun ogen effectieve therapie en dat de 

bereidheid om een narratief te maken – ook vanuit politieke overwegingen – groot was. Gesteld wordt dat 

KIDNET een veelbelovende therapie is voor kinderen die zijn blootgesteld aan chronisch traumatiserende 

situaties (Onyut et al., 2005). De therapie sluit aan bij de eerder besproken theorievorming over 

geheugenprocessen bij PTSD. Ook bij jonge kinderen waarvan cognitieve en geheugencapaciteiten nog niet 

volledig ontwikkeld zijn blijken herorganisatie en inkadering van herinneringen en habituatie van de emotionele 

reactie effectief om PTSD-symptomen te reduceren. Adequaat empirisch onderzoek is nodig om deze aanname 

te bevestigen.  

 

3.4 Samenvatting 

 

In deze paragraaf is Narrative Exposure Therapy (NET; Neuner et al., 2002) voorgesteld als behandeling van 

PTSD. In antwoord op de vraag in hoeverre Narrative Exposure Therapy kan bijdragen aan de behandeling van 

PTSD met inachtneming van de eerder besproken geheugenprocessen, kan worden gesteld dat NET een 

veelbelovende behandelvorm is voor PTSD. NET bleek een therapievorm die effectief is voor patiënten die 

chronisch aan meerdere traumatiserende gebeurtenissen zijn blootgesteld. Ook kinderen die waren behandeld 

met de kindvriendelijke variant KIDNET bleken bij de behandeling gebaat, ondanks het feit dat hun cognitieve 

en autobiografische capaciteiten nog niet volledig waren ontwikkeld. Met behulp van NET kunnen PTSD-

patiënten hun herinneringen aan de traumatiserende gebeurtenissen ordenen en integreren in een context van 

plaats en tijd en in hun normale autobiografische geheugen, waardoor PTSD-symptomen verminderden. Dit sluit 

aan bij de in de vorige paragraaf besproken theorievorming over de discrepantie tussen traumagerelateerde en 

normale autobiografische herinneringen, wat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van PTSD.  

NET is primair ontwikkeld als laagdrempelige behandeling voor PTSD-patiënten in oorlogsgebieden. 

De vraag of NET ook breder toepasbaar is voor andersoortige trauma-ervaringen zal onderzoek nog moeten 

uitwijzen. Ook zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen in hoeverre toevoeging van de cognitieve aspecten die 

bijdragen aan de instandhouding van PTSD (Ehlers & Clark, 2000) tot volledig herstel kan leiden. Daarnaast is 

in deze paragraaf gebleken dat schrijven als exposuretherapie effectief is omdat emotionele expressie cognitieve 

verwerking stimuleert. Dit sluit aan bij de besproken rol van geheugenprocessen bij PTSD. In de besproken 

onderzoeken naar de effectiviteit van NET is echter regelmatig sprake van een gedeeltelijk zelf geschreven of 

gesproken narratief. Hoewel dit NET zeer aantrekkelijk maakt voor toepassing in gebieden waarin analfabetisme 

heerst of wanneer met kinderen of mensen met lagere intellectuele capaciteiten wordt gewerkt, wordt voorbij 

gegaan aan het positieve cognitiestimulerende effect van zelf een biografie schrijven. Ook hieraan dient in 

vervolgonderzoek aandacht te worden besteed. 

 

4. Discussie 

 

Posttraumatische Stress Stoornis (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) wordt in de DSM-IV-TR (American 

Psychiatric Association, 2000) gedefinieerd als angststoornis die vooraf wordt gegaan door een of meer 
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traumatiserende gebeurtenissen, en wordt onder meer gekenmerkt door herbelevingen in de vorm van intrusieve 

gedachten en flashbacks. Herbelevingen worden onvrijwillig opgewekt en zijn voornamelijk sensorisch 

georiënteerd. Naast levendige sensorische herbelevingen hebben PTSD-patiënten een deficiëntie in 

autobiografische traumagerelateerde herinneringen. Deze zijn vaak gefragmenteerd, slecht georganiseerd en 

weinig gedetailleerd. Aangenomen wordt dat deficiëntie in de opslag van traumagerelateerde herinneringen een 

belangrijke rol speelt bij het ontstaan en het instandhouden van PTSD. Een nieuwe vorm van exposuretherapie, 

te weten Narrative Exposure Therapy (NET) is ontwikkeld als behandeling van PTSD met inachtneming van 

deze geheugendeficiëntie. De vraag is welke rol geheugenprocessen spelen bij PTSD en in hoeverre Narrative 

Exposure Therapy kan bijdragen aan de behandeling van PTSD met inachtneming van de geheugenprocessen. 

Op basis van de besproken theorieën en de empirische ondersteuning kan worden gesteld dat 

geheugenprocessen een belangrijke rol spelen bij PTSD. Door de manier waarop PTSD-patiënten 

traumagerelateerde herinneringen opslaan, ontstaat discrepantie tussen normale autobiografische herinneringen 

en traumagerelateerde herinneringen. Hierdoor kunnen PTSD patiënten hun traumaherinneringen niet integreren 

in een context van plaats en tijd of in hun normale autobiografische herinneringen. Omdat PTSD-patiënten de 

traumaherinneringen voornamelijk automatisch en perceptueel opslaan krijgen sensorisch georiënteerde 

herinneringen de overhand en zijn patiënten niet in staat een cognitief narratief te maken van het trauma. Dit 

biedt een verklaring voor het paradoxale karakter van traumaherinneringen en voor onvrijwillige sensorisch 

georiënteerde herbelevingen. De vraag of er sprake is van een geheugensysteem dat ten tijde van het trauma 

gebruik maakt van een afwijkende opslagstrategie (Ehlers & Clark, 2000), of van twee afzonderlijke systemen 

die parallel werken en afwisselend dominant zijn (Brewin et al., 1996), is nog niet eenduidig beantwoord. 

Hoewel de paradox van geheugendeficiëntie en herbeleving bij PTSD-patiënten adequater kan worden verklaard 

aan de hand van twee systemen, is neurologisch onderzoek nodig om het bestaan hiervan aan te tonen. De 

instandhouding van de PTSD-symptomen en de verschillende emoties die patiënten posttrauma kunnen ervaren 

worden verklaard door de mate van negatieve beoordelingen (Ehlers & Clark, 2000). Deze aanname heeft veel 

empirische ondersteuning en biedt belangrijke therapeutische implicaties.  

Narrative Exposure Therapy is een vorm van exposuretherapie die inspeelt op de discrepantie in 

traumagerelateerde herinneringen, door PTSD-patiënten een autobiografie te laten maken onder begeleiding van 

een therapeut (Neuner et al., 2002). Beoogd wordt traumaherinneringen te integreren met het normale 

autobiografische geheugen en het trauma zodanig te contextualiseren en te organiseren dat herbelevingen worden 

gestopt. Uit de besproken onderzoeken is gebleken dat NET een effectieve behandelvorm is voor PTSD-

patiënten die chronisch zijn blootgesteld aan meerdere traumatiserende omstandigheden (Neuner et al., 2002; 

Neuner et al., 2004; Bichescu et al., 2007). NET kan worden toegepast bij patiënten die ten tijde van de 

behandeling nog verkeren in de traumatiserende situaties, zowel als bij patiënten die jaren na dato worden 

behandeld. Voor kinderen blijkt de kindvriendelijke variant KIDNET een effectieve behandeling, ondanks het 

feit dat hun cognitieve en autobiografische capaciteiten nog niet volledig zijn ontwikkeld (Onyut et al., 2005). 

Met behulp van NET kunnen PTSD-patiënten hun herinneringen aan de traumatiserende gebeurtenissen ordenen 

en integreren in een context van plaats en tijd en in hun normale autobiografische geheugen, waardoor PTSD-

symptomen verminderen. Hiermee wordt de discrepantie opgeheven tussen normale autobiografische 

herinneringen en traumagerelateerde herinneringen, welke ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van PTSD.  
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NET is primair ontwikkeld als laagdrempelige behandeling voor PTSD-patiënten in oorlogsgebieden. 

NET is een eenvoudige kortdurende therapie die makkelijk te leren is aan lokale hulpverleners en die toereikend 

is voor chronische traumaslachtoffers. Hoewel uit de besproken onderzoeken is gebleken dat NET een 

veelbelovende therapie is voor PTSD-patiënten, is de vraag in hoeverre deze conclusie betrouwbaar is. In de 

besproken onderzoeken is veelal geen sprake van Randomized Controlled Trials en zijn de onderzoeksgroepen 

klein. Om de effectiviteit van NET aan te tonen zal hieraan aandacht besteed moeten worden in 

vervolgonderzoek. De vraag of NET ook breder toepasbaar is voor andersoortige trauma-ervaringen – te denken 

aan meervoudige seksuele en fysieke mishandeling – zal tevens in vervolgonderzoek moeten worden nagegaan. 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat NET niet ingaat op de cognitieve beoordelingen die bijdragen aan de 

instandhouding van PTSD (Ehlers & Clark, 2000). Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre 

toevoeging van de cognitieve aspecten tot volledig herstel kan leiden. Tenslotte zal in vervolgonderzoek moeten 

worden nagegaan in hoeverre de effectiviteit van NET wordt vergroot indien PTSD-patiënten zelf het 

traumanarratief schrijven. Uit de besproken onderzoeken is gebleken dat schrijven een effectieve vorm van 

exposure is. Bij de toepassing van NET in oorlogsgebieden is echter regelmatig sprake van een gedeeltelijk zelf 

geschreven of gesproken narratief. Hoewel dit NET zeer aantrekkelijk gemaakt voor toepassing in gebieden waar 

analfabetisme heerst of wanneer met kinderen of mensen met lagere intellectuele capaciteiten wordt gewerkt, 

wordt voorbij gegaan aan het positieve cognitiestimulerende effect van zelf een biografie schrijven, waarmee de 

integratie tussen verschillende geheugensystemen zou worden bevorderd.  

Algemeen kan worden gesteld dat de recente theorievorming over de rol van geheugensystemen bij 

PTSD belangrijke nieuwe inzichten heeft verschaft in de werking van PTSD. Een belangrijke implicatie is dat op 

basis van deze theorievorming adequatere behandelvormen kunnen worden ontwikkeld. Dit is vooral van belang 

gezien de noodzaak van kortdurende goedkope therapieën in oorlogsgebieden. Narrative Exposure Therapy is 

een veelbelovende therapievorm voor PTSD-patiënten die chronisch aan traumatiserende gebeurtenissen zijn 

blootgesteld. Hoewel NET in de toekomst nader onderzocht dient te worden, biedt de therapie belangrijke 

voordelen ten opzichte van andere cognitieve gedragstherapieën voor PTSD-patiënten in oorlogsgebieden. Door 

onderliggende systemen van PTSD in acht te nemen is NET in staat effectieve symptoomvermindering teweeg te 

brengen, wat aan de levensomstandigheden van PTSD-patiënten ten goede komt. 
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Appendix A 
 
Beknopte handleiding bij de Diagnostische Criteria van de DSM-IV-TR 
American Psychiatric Association 
 

309.81 Posttraumatische stress-stoornis 

(F43.1) (Posttraumatic Stress Disorder) 

 

A. De betrokkene is blootgesteld aan een traumatische ervaring waarbij beide van de volgende van 

toepassing zijn: 

(1) betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd met één of meer 

gebeurtenissen die feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich 

meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van betrokkene of van 

anderen 

(2) tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of afschuw. N.B.: Bij 

kinderen kan dit zich in plaats hiervan uiten in chaotisch of geagiteerd gedrag 

 

B. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op één (of meer) van de volgende manieren: 

(1) Recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis, met 

inbegrip van voorstellingen, gedachten of waarnemingen. N.B.: Bij jonge kinderen kan dit zich 

uiten in de vorm van terugkerende spelletjes waarin de thema’s of aspecten van het trauma 

worden uitgedrukt 

(2) Recidiverend akelig dromen over de gebeurtenis. N.B.: Bij kinderen kunnen angstdromen 

zonder herkenbare inhoud voorkomen 

(3) Handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt (hiertoe behoren 

ook het gevoel van het opnieuw te beleven, illusies, hallucinaties, en dissociatieve episodes 

met flashback, met inbegrip van die welke voorkomen bij het ontwaken of tijdens intoxicatie). 

N.B.: Bij jonge kinderen kunnen traumaspecifieke heropvoeringen voorkomen 

(4) Intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de 

traumatisch gebeurtenis symboliseren of erop lijken. 

(5) Fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de 

traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken 

 

C. Aanhoudend vermijden van prikkels die bij het trauma hoorden of afstomping van de algemene 

reactiviteit (niet aanwezig voor het trauma) zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende: 

(1) Pogingen gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het trauma, te vermijden 

(2) Pogingen activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen oproepen aan het trauma te 

vermijden 

(3) Onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren 

(4) Duidelijk verminderde belangstelling voor of deelneming aan belangrijke activiteiten 

(5) Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen 
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D. Duidelijke vermijding van de prikkels die herinneringen aan het trauma oproepen (bijvoorbeeld 

gedachten, gevoelens, gesprekken, activiteiten, plaatsen, mensen). 

 

E. Duidelijke symptomen van angst of verhoogde prikkelbaarheid (bijvoorbeeld slaapstoornissen, 

prikkelbaarheid, slechte concentratie, overmatige waakzaamheid, overdreven schrikreacties en 

motorische rusteloosheid). 

 

F. De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig 

functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen, of iemand wordt gehinderd in het 

voortzetten van noodzakelijke activiteiten, zoals het verkrijgen van medische of juridische bijstand of 

het mobiliseren van persoonlijke hulp door familieleden over de traumatische gebeurtenis te vertellen. 

 

G. De stoornis duurt minimaal twee dagen en maximaal vier weken en treedt binnen vier weken na de 

traumatische gebeurtenis op. 

 

H. De stoornis is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld drugs, 

geneesmiddel) of een somatische aandoening, en is niet eerder toe te schrijven aan een ‘kortdurende 

psychotische stoornis’ en is niet slechts een verergering van een reeds aanwezige As I of As II stoornis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


