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Integratieve behandeling van 
complex trauma 
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Integratieve behandeling van trauma 

• Gezamenlijk visie verschillende disciplines. 

• Gedegen casusconceptualisatie. 

• Behandelplannen zijn afgestemd op elkaar: 

    Niet alleen doelen maar ook weg er naar toe. 

• Uitvoering van behandeling is afgestemd. 

• Transparantie en begrijpelijk voor jongeren en 
zijn systeem. 

• Methodisch beloop in rapportage en overleg. 
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Integratief  behandelplan 
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Casus conceptualisatie 

Jesse 
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Behandelen op de leefgroep    

‘Behandelend opvoeden’ 
 Methode voor behandeling op: 

• Leef- /behandelgroepen. 

• Woongroepen in gehandicapten zorg. 

• Leergroepen in speciaal onderwijs. 

 

Maakt onderscheid tussen: 

Verzorgen/opvoeden en behandelen 
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Diagnostische beschrijving  
Gedeelde casusconceptualisatie 

Integratief behandelplan 
Richtlijnen behandelplan per discipline 

  

Leefgroep 
Behandeling 

van Jesse  

EMDR 
behandeling 

van Jesse 

Integratie individuele EMDR behandeling met  
behandelplan van de  leefgroep 
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Taken van de groepsleiding 
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Window of tolerance 

 

A 
R 
O 
U 
S 
A 
L 

Freeze active 
Flight 
Fight 
‘op scherp staan’ 

Dissociation 
Submission 
Hypo arousal  
‘shocktoestand’ 

HYPERAROUSAL:  
emotioneel niveau 

HYPOAROUSAL:  
Sensorisch niveau 

OPTIMAL  AROUSAL: 
Nadenken 
Controle centrum 

Terug 
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Pedagogische relatiehantering 
bij getraumatiseerde jongeren 1 

Vertrouwen geschaad:   

• Zelfbeeldproblematiek. 

• Ik ben de baas over    
mezelf 

• De ander is niet te      
vertrouwen. 

• Het is leven is           

    overleven 

 

• Een pedagogische relatie 
opbouwen. Hoezo??? 

• Opgeven van mijn 
autonomie?? 

• Mijn begeleider 
vertrouwen???? 

• Mijn kwetsbaarheid laten 
zien?? Ik kijk wel uit….!!!! 

• Want….. 
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Pedagogische relatiehantering 
 bij getraumatiseerde jongeren 2 

• Neiging om hem te    
overtuigen van de 
disfunctionaliteit van 
zijn opvattingen.  

• Dit leidt niet tot         
erkenning en zich 
begrepen voelen. 

• Bewust maken van zijn 
kernopvattingen en hoe 
dit zijn denken, voelen 
en doen bepaalt. 

• Dit geeft erkenning en 
leidt tot zich begrepen 
voelen zonder hij iets 
moet opgeven. 
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Pedagogische relatiehantering  
bij getraumatiseerde jongeren 3 

Limited reparenting           

• Repareren van vroege  
tekorten. 

 

• Mentaliseren                 

 

 

• Overdracht en 
tegenoverdracht.          

Zelf niet ontregelen. 

• Milde wijze de jongere 
met de realiteit 
confronteren. 

• Je richten op de 
binnenwereld van de 
jongeren. 

 

• Herkennen en 
diagnostisch en 
behandelend inzetten. 

www.psy-zo.nl 



Klimaathantering 
bij getraumatiseerde jongeren  

Getraumatiseerde jongeren: 

•  Voelen zich in gevaar        

 

• Geldige angsten over hun 

     veiligheid en die van  

     anderen. 

• Reageren op potentieel    

     gevaar. 

• Groepsregels  gelden       

     niet altijd voor hen. 

 

 Verzorging&opvoeding op maat: 

• Bieden van veiligheid en 
geborgenheid. 

• Voorspelbaarheid, 
geruststelling en informatie. 

• Beschikbaar zijn. 

• Bieden van fysieke en 
psychische bescherming. 

• Groepsregels aanpassen 
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Situatiehantering 
bij getraumatiseerde jongeren  

• Vaardigheden trainen 

 

 

 

 

• Specifieke                        
stabiliserende    

    vaardigheden . 

 

 

• Bekrachtigen van 
gewenst gedrag. 

• Situaties creëren waarin 
gewenst gedrag wordt 
uitgedaagd. 

• Toepassen van 
specifieke methoden 
om controle te krijgen 
over zijn denken, voelen 
en handelen. 
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Deskundigheid groepsleiders 

• Alles wat gezegd is komt 
terug in de 
deskundigheids-
bevordering. 

• Het leren herkennen en 
erkennen van 
kernopvatting is hierbij 
een essentieel 
onderdeel. 
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Boom metafoor 

• Bladeren = gedragingen 

• Kleine vertakkingen = automatische 
gedachten 

• Grote takken = intermediaire 
opvattingen 

• Stam = kernopvattingen 

• Wortels  = genetische eigenschappen 

• Bodem = vroegere en recente 
ervaringen 
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Kernopvattingenspel 

 Cluster A: Buitenbeentjes 

 Vreemd en excentriek: 
schizoïde/schizotypisch/paranoide 

 

 Cluster B: Lastpakken 

  Dramatisch, emotioneel en grillig: 

 Theatraal/borderline/narcistisch/antisociaal 

 

 Cluster C: Angsthazen 

 Vreesachtig: 

 obsessief-compulsief/afhankelijk/vermijdend 
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Kernopvattingenspel 
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Samenvatting 
Waar ging het over? 

• Jesse en het verslaan van de draak. 

• Gezamenlijke visie op problematiek. 

• Behandelend opvoeden bij getraumatiseerde jongeren: 

    Verzorgen, opvoeden en behandelen 

     Behandelen: relatie-, klimaat- en situatiehantering. 

• Deskundigheid van groepsleiding:  

     De boom en het kernopvattingen spel. 

 

Vragen? 
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Dank voor jullie aandacht! 
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