
Op 28 februari 2013 promoveer-
den Ethy Dorrepaal en Kathleen 
Thomaes op hun onderzoek bij 
vrouwen met complexe PTSS. Ethy 
is psychiater, psychotherapeut en 
GZ-psycholoog bij PsyQ. Kathleen 
is werkzaam bij GGZ inGeest als 
psychiater. Ethy en Kathleen zijn 
experts ‘complexe PTSS’, deden 
één van de weinige RCT’s naar 
behandeling voor complexe PTSS 
met een goed beschreven popula-
tie met persoonlijkheidsstoornis-
sen1 en werken dagelijks met deze 
patiëntengroep. Ik ken deze groep 
vooral door het bestuderen van 
de wetenschappelijke literatuur. 
Mijn visie op de fundering van de 
indicatiestelling van behandeling 
voor patiënten met complexe PTSS 
verschilt van die van Ethy en Ka-
thleen, en dat maakt dit interview 
extra spannend. Temeer daar we 
elkaar goed kennen en waarderen. 
Met dit interview hopen we de 
zoektocht naar – en de discussie 
over – de beste behandeling voor 
deze complexe patiëntengroep  te 
stimuleren. 

Jullie zijn de ontwikkelaars 
van de stabilisatiecursus 
Vroeger en Verder2. Wat houdt 
Vroeger en Verder in en voor 
wie is het bedoeld?
Ethy: “Vroeger en Verder is een 
groepsbehandeling gebaseerd op 
psycho-educatie en cognitieve the-
rapie en omvat twintig wekelijkse 
sessies van twee uur per keer. Twee 
behandelaren geven de cursus aan 

een groep van tien tot twaalf vroeg 
getraumatiseerde vrouwen. Het 
programma begint met psycho-
educatie, waardoor deelnemers 
zich bewust worden van hun klach-
ten en de relatie met hun vroege er-
varingen gaan leggen. Daarna leren 
ze emotieregulatie vaardigheden 
en krijgen ze cognitieve therapie. 
Het is een behandeling voor vrou-
wen die in hun jeugd seksueel of 
fysiek misbruikt zijn, en als gevolg 
daarvan ernstige en langdurige psy-
chiatrische klachten hebben die 
onder ‘complexe PTSS’ vallen. Dat 
betekent niet alleen de aanwezig-
heid van een PTSS, maar ook van 
problemen met emotieregulatie, 
aandacht, dissociatie, zelfbeeld, so-
matisatie en zingeving. Het is een 
patiëntengroep die op meerdere 
gebieden ernstig disfunctioneert, 
vaak werkloos is, veelal medicatie 
gebruikt en veel comorbide stoor-
nissen heeft, zoals (o.a. borderline) 
persoonlijkheidsstoornissen. Overi-
gens, niet iedereen die als kind sek-
sueel misbruik heeft meegemaakt, 
ontwikkelt een complexe PTSS. 
We krijgen regelmatig aanmeldin-
gen van mensen die ontregeld zijn 
na EMDR, een mislukte exposure-
behandeling hebben ondergaan, of 
werden uitgesloten van deelname 
aan studies naar de effectiviteit van 
traumabehandeling. Dit zijn mensen 
die we Vroeger en Verder kunnen 
aanbieden, vaak als voorbereiding 
op exposure of EMDR.” 
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Waarom kan deelname aan 
Vroeger en Verder alleen 
plaatsvinden naast een al 
bestaand behandelcontact? 
Kathleen: “Het is een intensief pro-
gramma dat uit gestructureerde 
zittingen van twee uur bestaat. Het 
gaat aanvankelijk over afleiding 
zoeken, emotieregulatie aanleren 
en later over ingewikkelde thema’s 
zoals schuld, schaamte, woede, 
assertiviteit, wantrouwen en li-
chaamsbeleving. Buiten de groep 
maken de deelnemers huiswerk. Ze 
vinden het programma vaak zwaar 
en hebben een vangnet nodig. In 
de groep willen we ons aan het 
programma kunnen houden, zodat 
alle thema’s goed aan bod komen. 
Andere kwesties kunnen ze daarom 
beter bespreken met de individuele 
behandelaar, die er ook is vanwege 
de crisisgevoeligheid.”

Het oorspronkelijke doel van 
een stabilisatiefase is voor-
bereiding van de patiënt op 
een traumagerichte behan-
deling, zoals EMDR of imagi-
naire exposure. Deze inter-
venties staan echter niet in 
het werkboek van de deelne-
mers. 
Kathleen: “De deelnemers weten 
wel dat Vroeger en Verder onder-
deel is van een fasegerichte behan-
deling. Ze weten ook dat ze met 
fase 1 (stabilisatie) bezig zijn en dat 
er pas in fase 2 openleggend wordt 
gewerkt (exposure, EMDR, etc). Het 

staat ook uitgebreid beschreven in 
het handboek voor de therapeuten 
en de inleiding voor cliënten in het 
werkboek.” 
Ethy: “Verrassend genoeg heeft één 
op de drie patiënten na Vroeger en 
Verder geen PTSS meer3, terwijl de 
behandeling niet gericht is op de 
verwerking van het verleden. Deze 
patiënten hoeven dus niet meer 
door naar fase 2.” 

Hoeveel procent van de deel-
nemers aan Vroeger en Verder 
stroomt door naar een trau-
magerichte behandeling?
Kathleen: “We houden dit pas re-
centelijk bij. We schatten dat de 
helft doorstroomt naar vervolgbe-
handeling. We stimuleren iedereen 
door te gaan naar fase 2 -behande-
ling, maar zetten niemand onder 
druk. Niemand weet ook zeker of 
dat beter is of niet. Sommige pati-
enten willen gewoon stoppen na 
Vroeger en Verder. Ze geven aan dat 
therapie niet meer nodig is, dat ze 
klaar zijn met therapie of veel be-
reikt hebben, of ze willen eerst nog 
verder stabiliseren.” 
Ethy: “We houden sterk rekening 
met de wens van de patiënt. Hulp-
verleners denken bij behandelen 
aan diagnoses oplossen, maar deze 
mensen hebben andere doelen. Als 
iemand echt tevreden is na de be-
handeling omdat ze het huis weer 
uit kan, wie ben ik dan om het be-
ter te weten? Overigens gebeurt 
het me regelmatig dat ik vind dat 
iemand klaar is met stabiliseren en 
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door kan met verwerking, maar dat dit op veel weerstand 
stuit van de beoogde behandelaar. Dat is natuurlijk geen 
goede reden om niet te verwerken.”

Het grootste verschil tussen Vroeger en Verder 
en EMDR lijkt mij de mate van confrontatie met 
de traumatische herinneringen. Klopt dat?
Ethy: “Nee, niet helemaal. Tijdens Vroeger en Verder ko-
men wel degelijk herinneringen naar boven. Vanaf het 
begin maken we een opbouw richting meer beladen on-
derwerpen. We merken dat deelnemers door de psycho-
educatie verbinding gaan leggen tussen de klachten en 
de vroege ervaringen. Soms gaan ze in het begin juist 
meer vermijden. Dat is prima, als iemand er maar voor 
kiest en daardoor controle ervaart. Als ze hun emoties 
beter kunnen reguleren, durven ze vervolgens vermijdin-
gen op te heffen en triggers op te zoeken in het dagelijk-
se leven. Uit ons onderzoek komt naar voren dat mensen 
inderdaad verbeteren op vermijding.” 

Maar de opzet van Vroeger en Verder is toch zo 
dat er in de groep niet wordt gesproken over 
details van de traumatische ervaringen, omdat 
deelnemers van streek kunnen raken?
Kathleen: “Het klopt dat exposure aan details van het 
trauma niet in de groep plaats vindt. Dat noemen wij 
‘spaarzaam spreken over trauma’, om elkaar niet te ont-
regelen. We hebben gemerkt dat als er wel over details 
wordt gesproken, mensen bijvoorbeeld weglopen uit de 
sessie of dissociëren. Maar patiënten gaan zich wel de-
gelijk realiseren wat er is gebeurd. De meeste cliënten 
reageren daarop met rouw. In de groep vinden ze erken-
ning en herkenning bij elkaar.”

Veel hulpverleners menen dat expliciet spreken 
over het trauma ontregeling kan veroorzaken. 
Voor zover ik weet biedt de wetenschappelijke 
literatuur geen onderbouwing voor deze aan-
name. Integendeel, in de RCT van Resick4 kre-
gen slachtoffers van een verkrachting met of 
zonder eerder seksueel misbruik, imaginaire 
exposure of cognitieve therapie toegediend 
zonder voorafgaande stabilisatie; vergeleken 
met een wachtlijstgroep namen (complexe) 
PTSS- klachten af. 
Kathleen: “Bij voorkeur start je de behandeling van PTSS 
na complex trauma met behandeling voor PTSS volgens 
de richtlijn, als dat tenminste kan.”
Ethy: “Voor de duidelijkheid: we zijn niet tegen EMDR 
of imaginaire exposure, en we zijn ook niet van mening 
dat alle patiënten met complexe PTSS stabilisatie moet 

worden aangeboden. Maar een bewezen alternatief 
voor deze groep is nog niet voorhanden en ik ben blij 
dat we Vroeger en Verder kunnen aanbieden. Wij heb-
ben onlangs een review ingediend, dat aanwijzingen 
geeft dat een traumagerichte ofwel ‘exposure-based’ be-
nadering voor complexe PTSS -patiënten op een aantal 
maten minder effectief is5. Overigens bleek uit dit review 
vooral hoe weinig RCT’s er nog waren gedaan naar de 
Complexe PTSS-populatie en dat er helaas geen RCT over 
EMDR bij deze groep is. Dat exposure-based interventies 
werkzaam zijn gebleken bij enkelvoudige PTSS, wil niet 
zeggen dat ze ook werken bij complexe PTSS. Je kunt 
dat gegeven niet generaliseren als dat niet onderzocht 
is in die specifieke groep. We weten nog niet wat werkt 
bij de groep patiënten waar Vroeger en Verder specifiek 
voor is ontwikkeld. Er is nauwelijks effectiviteitonder-
zoek gedaan en meestal worden complexe patiënten, 
bijvoorbeeld die met actieve suïcidaliteit, geëxcludeerd 
uit RCT’s, of is er geen sprake van comorbide persoon-
lijkheidsstoornissen. Dat geldt ook voor de studie van 
Resick.”

Is uit een recente review6 niet gebleken dat het 
juist wel meevalt met die exclusiecriteria in 
RCT’s? Ik begreep dat clinici vrijer zouden moe-
ten zijn in het toepassen van traumagerichte 
behandelingen bij PTSS-patiënten met veel co-
morbiditeit. 
Kathleen: “Nee, dat is niet zo. In dat specifieke review 
wordt met name niet gekeken naar persoonlijkheidsdi-
agnoses. En dat wordt nog steeds in weinig behandel-
studies gerapporteerd en onderzocht. Je weet dus niet 
of mensen met persoonlijkheidsstoornissen wel of niet 
zijn meegenomen in het onderzoek, dus je kunt ook niet 
generaliseren naar die groep. Maar gelukkig worden er 
tegenwoordig steeds meer moeilijke patiënten geïnclu-
deerd in effectstudies, zoals bijvoorbeeld patiënten met 
psychoses. Dan heb je het nog steeds wel over een an-
dere groep dan de groep uit onze RCT.”

Jullie zijn wereldwijd één van de weinige on-
derzoekers die een zeer moeilijke groep pa-
tiënten hebben geïncludeerd in een RCT naar 
de effectiviteit van Vroeger en Verder7. Ruim de 
helft van de patiënten had een BPS, de mees-
ten waren werkloos en gebruikten veelal me-
dicatie. Ik vind het wel bijzonder dat Vroeger 
en Verder binnen veel GGZ-instellingen wordt 
toegepast, terwijl hard bewijs voor de effecti-
viteit ervan ontbreekt.
Ethy: “Het is juist heel terecht dat veel GGZ-instellingen 
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zich meer op de complexe PTSS- patiënten – die onze 
zorg zo hard nodig hebben – richten. En natuurlijk doen 
ze dat met de ‘best available evidence’. En al heeft onze 
RCT een aantal beperkingen en moet deze natuurlijk 
herhaald worden vanwege de wat ambigue resultaten, 
hij is zo belangrijk omdat met onze studie eindelijk eens 
evidence voor deze complexe groep is geleverd. En er 
zijn positieve tekenen: alle resultaten wezen in de rich-
ting van een meerwaarde van Vroeger en verder. Boven-
dien bleek met een drop-out van achttien procent dat 
de behandeling goed te verdragen is voor deze groep en 
dat behandeling voor een grote groep goed mogelijk is. 
Sterker nog, bij de zeer grote subgroep die een persoon-
lijkheidsstoornis had, was dat zelfs maar tien procent. In 
onderzoek naar behandelingen voor persoonlijkheids-
stoornissen is de drop-out veel hoger. De mensen zonder 
persoonlijkheidsstoornis hadden een hogere drop-out; bij 
hen slaat Vroeger en Verder minder aan. Het gevonden 
verschil tussen de twee condities individuele behandeling 
met of zonder Vroeger en Verder erbij, was kleiner dan 
verwacht vanwege de kleine onderzoeksgroep en omdat 
de gebruikelijke individuele behandeling effectiever was 
dan vooraf verwacht. We denken dat die individuele be-
handeling verbeterd was, omdat de deelnemende centra 
van de RCT het jaar daarvoor al mee gedaan hadden aan 
onze pilot en dus al bekend waren met de inhoud van 
ons programma. De inhoud van Vroeger en Verder over-
lapt overigens in belangrijke mate met andere evidence 

based behandelingen zoals Linehan’s DGT voor persoon-
lijkheidsstoornissen en Resick’s trauma-focused CPT-C 
-behandeling voor PTSS. Verdere onderbouwing voor 
Vroeger en Verder is het feit dat er een significante toe-
name was van het aantal mensen dat klinisch relevant 
verbeterden. Als je Vroeger en Verder erbij doet, is de 
kans twee keer zo groot dat de PTSS-klachten afnemen.”

Vind je dat niet een bescheiden klinische rele-
vantie, zeker in verhouding tot de tijdsinveste-
ring van veertig uur voor de patiënt?
Ethy: “Het is maar net vanuit welk perspectief je naar de 
behandelduur kijkt. De behandelrichtlijn voor mensen 
met een persoonlijkheidsstoornis is twee jaar. Voor de 
behandeling van een complexe PTSS met bijkomende 
persoonlijkheidsstoornis is twintig weken dan niet lang. 
Daarnaast bieden de resultaten uit Kathleens neurobiolo-
giestudie ook onderbouwing voor de werkzaamheid van 
Vroeger en Verder.”
Kathleen: “De patiënten in ons onderzoek
bleken een verhoogde ACC-activiteit (ACC: schakelcen-
trum tussen cortex en amygdala) te hebben, terwijl eer-
der onderzoek heeft aangetoond dat de ACC bij patiënten 

met enkelvoudige PTSS juist minder actief is. Bij mensen 
die opknapten van de behandeling in Ethy’s onderzoek, 
zag ik de ACC-activiteit (en ook de activiteit van de in-
sula, een gebied dat te maken heeft met de intensiteit 
van emoties) verminderen ofwel verbeteren, en daarmee 
een betere uitgangspositie voor exposure krijgen7.” 

Jullie zijn zeer ervaren clinici. Hoe moet een 
beginnend psycholoog inschatten welke in-
terventie hij of zij moet toepassen bij een 
patiënt met een complexe PTSS? Er bestaat wel 
een richtlijn voor complexe PTSS8, maar die is 
vooralsnog gebaseerd op één studie9. 
Ethy: “Ons advies aan jonge psychologen is om goed het 
trauma-interview te leren afnemen, en goed te kijken 
naar de behandelvoorgeschiedenis en bijkomende klach-
ten, in het bijzonder persoonlijkheidsstoornissen. Juist de 
mensen met een persoonlijkheidsstoornis lijken goed te 
matchen met Vroeger en Verder. Zodra er meer therapie-
vergelijkend onderzoek is, moet er natuurlijk een update 
komen van die richtlijn. Ja, er moet vooral meer onder-
zoek komen naar deze populatie. Anders voeren we een 
discussie, soms een politieke discussie met vooringeno-
men standpunten, die nooit tot een conclusie zal leiden.” 

Stel, we krijgen een miljoen euro voor het uit-
voeren van effectonderzoek. Wat gaan we er-
mee doen om deze discussie echt verder te 
brengen?
Ethy: “We zetten een RCT op met twee groepen van 
gelijkwaardige behandelingen: EMDR versus ‘Vroeger 
en Verder’. Comorbide persoonlijkheidsstoornis is een 
voorwaarde om deel te nemen, maar patiënten met een 
psychose zouden we excluderen, dat is weer goed voor 
een ander onderzoek. De vraag is dan wel welke EMDR 
je gaat toepassen. Om het vraagstuk te beantwoorden 
– wel of niet stabiliseren – zou je direct op de trauma-
details moeten ingaan met EMDR en niet ‘stabiliserende’ 
EMDR moeten toepassen. We zouden de groep deelne-
mers goed moeten beschrijven (en vooral ook wie er niet 
aan mee willen doen en waarom) en daarin persoon-
lijkheidsstoornissen, medicatiegebruik en werkloosheid 
goed uitvragen.
Kathleen: “Het enige antwoord op de huidige controverse 
is goed onderzoek, waarbij de gemeenschappelijke in-
spanning een voorwaarde is. Dus niet letten op wat in 
je straatje past of wat je had gehoopt te krijgen als uit-
komst. Anders helpen we de zaak niet verder.”

voor de referenties zie www.emdrmagazine.nl
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