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Samenvatting g 

Veell  mensen maken tijdens hun leven een psychisch trauma mee, zoals het overlijden 
vann een dierbare persoon of een geweldsdelict. Vaak brengt een dergelijke gebeurtenis 
schokreactiess teweeg welke zich uiten in bijvoorbeeld paniek, extreme vermijding en 
lichamelijkee reacties. Meestal worden zulke gebeurtenissen binnen één tot drie maanden 
verwerkt.. Wanneer de verwerking stagneert kan een stress-stoornis ontstaan. Volgens 
hett afsprakensysteem DSM-TV (APA, 1994) wordt de stoornis tot een maand na de 
gebeurteniss een acute stress stoornis genoemd. Daarna wordt van een (chronische) 
posttraumatischee stress-stoornis (PTSS; APA 1994) gesproken. Deze wordt 
gekenmerktt door extreme en aanhoudende herbelevingen, die zich uiten in nachtmerries 
enn plotseling opdringende gedachten aan de gebeurtenis, blijvende vermijding van 
stimulii  die met de gebeurtenis te maken hebben en aanhoudende symptomen van 
verhoogdee prikkelbaarheid. 

Dee gedragstherapie biedt de meest systematische en gedocumenteerde behandelings-
vormm van verwerking van posttraumatische stress, waarbij blootstelling (exposure 
ofwell  zelf-confrontatie) aan de bedreigende angststimuli de hoofdingrediënt is. De 
cliëntt wordt hierbij herhaaldelijk blootgesteld aan de angststimulus, tot gewenning of 
uitdovingg optreedt. Andere auteurs hebben gewezen op het belang van cognitieve 
processenn waaronder bijvoorbeeld Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou, en Thrasher 
(1998).. Het uitgangspunt hierbij is dat alle mensen bepaalde gedachten en ideeën 
hebben,, naar aanleiding waarvan zij in hun leven vaste cognitieve schemata opbouwen. 
Wanneerr iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt, ontstaat er een discrepantie 
tussenn de bestaande 'veilige' schemata en de nieuwe ervaringen. Om de gebeurtenis te 
begrijpen,, moet de betekenis van de gebeurtenis worden vervormd (assimilatie), of de 
schema'ss moeten zo worden veranderd dat de nieuwe informatie er een plaats in kan 
vindenn (accommodatie). Cognitieve therapie, waarin het opsporen van dysfunctionele 
gedachtenn en het herinterpreteren daarvan centraal staat, kan leiden tot een nieuwe visie 
opp wat er is gebeurd en op wat er zal gebeuren in het heden en in de toekomst. Zichzelf 
confronterenn met de angstwekkende emoties en gedachten is in beide theoretische 
invalshoekenn van belang; in de gedragstheoretische opvatting doordat het leidt tot 
uitdovenn van angst en vermijden, in de cognitieve opvatting doordat het leidt tot 
cognitievee herstructurering. 

Verwerkingg met behulp van een therapeut hoeft niet beperkt te worden tot 
gesprekken,, maar kan ook plaatsvinden in de vorm van huiswerkopdrachten, zoals 
gestructureerdd schrijven. De schrijfopdracht wordt beschouwd als een goede manier om 
angstigee herinneringen te uiten. Een voordeel van deze methode is dat het tijd- en 
kostenbesparendd werkt. Bovendien wordt de zelfwerkzaamheid van de cliënt 
gestimuleerd.. Hierdoor wordt de afhankelijkheid ten opzichte van de therapeut 
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verminderdd en het zelfstandig functioneren van de cliënt vergroot. Ook biedt het de 
cliëntt de mogelijkheid om zelf het tempo te bepalen. Een eigenschap van schrijven is 
bovendien,, dat er taal voor nodig is. De structuur van taal dwingt ons om ingewikkelde 
herinneringenn als het ware in stukjes te hakken om er begrijpelijke zinnen en woorden 
vann te maken. Dit in stukjes hakken wordt beschouwd als de eerste stap in het 
verwerkingsproces.. In de praktijk heeft het schrijven vaak ook de functie van 'social 
sharing':: het geschrevene wordt gedeeld met 'de' ander (degene op wie het geschrevene 
vann toepassing is) of 'een' ander (een naaste in de omgeving). De schrijfmethode geeft 
behandelaarss een bruikbaar instrument, waarmee zij direct kunnen aansturen op 
confrontatiee met de meest angstige of vermeden emoties. 

Err zijn diverse gevalsstudies gepubliceerd waarin de werkzaamheid van 
schrijfopdrachtenn in de behandeling van pathologische rouwverwerking en PTSS wordt 
gedocumenteerdd (Lange, 1994, 1996). De effecten van gestructureerd schrijven over 
schokkendee ervaringen op de emotionele en fysieke gezondheid zijn ook in een aantal 
experimentelee studies onderzocht. Pennebaker gebruikte in zijn studies het volgende 
paradigma:: Participanten, voornamelijk studenten, schreven vier of vijf keer in het 
laboratoriumm gedurende een periode van 15 tot 30 minuten. De participanten werden 
geïnstrueerdd te schrijven over de feiten, of de emoties, of een combinatie van beide 
aspecten,, of over triviale onderwerpen. In hoofdstuk twee van dit proefschrift worden 
dee relevante onderzoeken onderling op hun waarde vergeleken. Positieve effecten 
werdenn zowel direct na de interventie gevonden, met name aan de hand van 
huidgeleidingsresponss en immuniteitsrespons, alsook na langere tijd en wel in 
medischee consumptie. Naarmate de participanten meer intense emoties hadden geuit, 
warenn de effecten groter. 

Dee genoemde onderzoeken worden echter gekenmerkt door een aantal beperkingen. 
Tenn eerste, in geen van de experimentele studies zijn de gevolgen van de 
schrijfproceduree voor de typische PTSS-symptomen (vermijding, herbeleving en een 
verhoogdd arousal niveau) bepaald. Ten tweede gaat het meestal om studenten, die 
slechtss een lichte traumatische ervaring hebben meegemaakt. Hierdoor wordt 
generaliseerbaarheidd van de resultaten naar een klinische groep, bijvoorbeeld patiënten 
mett een PTSS, discutabel. Ten derde zijn de lange termijn gevolgen van het schrijven, 
bijvoorbeeldd na 1 a 2 jaar tot op heden niet gerapporteerd. Tenslotte werden de 
klinischee therapeutische theorieën, zoals gewenning aan voordien vermeden, 
beangstigendee prikkels en cognitieve herstructurering, in geen van de studies 
experimenteell  onderzocht. Ook een andere mogelijke mediator die de effecten van het 
schrijvenn zou kunnen verklaren, namelijk het 'het delen van de traumatische ervaring 
mett anderen' is naar ons weten niet eerder onderzocht. 

Inn het 'schrijfopdrachten-project' is aan deze aspecten wel aandacht besteed. In de 
inn dit proefschrift beschreven onderzoeken worden niet alleen de gevolgen van 
schrijfopdrachtenn op het psychisch functioneren bepaald, maar ook de aard van het 
verwerken.. Ten eerste wordt het effect van gestructureerd schrijven op het 
verwerkingsprocess bepaald door afname van de "Impact of Event Scale". Deze 
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vragenlijstt meet naast herbelevingen ook vermijdingsgedrag. Ten tweede worden, naast 
studentenpopulaties,, de effecten van schrijfopdrachten ook bepaald in normale 
populatiess die ernstige schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ten derde 
wordenn naast korte termijn gevolgen ook de effecten van schrijfopdrachten na 2 jaar 
onderzocht.. En tenslotte worden de theoretische uitgangspunten op hun waarde 
onderzocht:: Gaat het vooral om de zelfconfrontatie aan pijnlijke stimuli of gaat het 
voorall  om de cognitieve herstructurering? Ook wordt de rol van het delen van de 
ervaringg met anderen bestudeerd. 

Dee eerste, ongecontroleerde studie (hoofdstuk drie) werd gedeeltelijk in een 
laboratorium-settingg uitgevoerd. In dit onderzoek bleek gestructureerd schrijven over 
eenn schokkende ervaring te resulteren in een significante afname van angst en 
depressie,, en in een significante verbetering van stemming. Na afloop van het 
onderzoekk werd bij alle deelnemers (studenten) een gestructureerd interview 
afgenomen.. Hieruit bleek dat de deelnemers twee factoren als de meest werkzame 
beschouwden:: zelfconfrontatie en cognitieve herstructurering. Deze ongecontroleerde 
studiee vormt de basis voor de experimentele onderzoeken die in dit proefschrift 
beschrevenn worden. 

Dee belangrijkste doelstelling in de in hoofdstuk vier beschreven gecontroleerde 
studiee was het repliceren van de eerdere bevindingen. De door Pennebaker (1993) 
beschrevenn procedures zijn hierbij zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Anders dan bij 
Pennebakerr is meer aandacht besteed aan de verwerkingsmechanismen. De deelnemers 
zijnn hierover expliciet ondervraagd. Tevens werd gekozen voor een wachtlijstgroep als 
controle-conditie,, in plaats van een groep die over triviale onderwerpen zou moeten 
schrijven.. Het schrijven over triviale onderwerpen zou mogelijk een bron van irritatie 
enn verveling kunnen vormen en daardoor de stemming en het functioneren negatief 
beïnvloeden,, waardoor de kans op bevestiging van de hypothese kunstmatig zou 
wordenn verhoogd. 

Uiteindelijkk namen 48 personen deel aan het onderzoek. De schokkende ervaringen 
diee de deelnemers hadden meegemaakt waren divers en deze verscheidenheid aan 
belastendee ervaringen komt overeen met de gebeurtenissen zoals genoemd in de studies 
vann Pennebaker. De deelnemers hebben op de voormeting een gemiddelde score welke 
binnenn het bereik lag van de gemiddelde score van een posttraumatische stress 
populatie.. De deelnemers in de experimentele conditie kregen de instructie te schrijven 
overr hun diepste gevoelens en gedachten over de traumatische ervaring; grammatica, 
spelling,, interpunctie en stilistische fraaiheden waren van ondergeschikt belang. Het 
herhalenn van thema's, emoties en gedachten was toegestaan. De personen in de schrijf-
conditiee schreven, verspreid over een periode van veertien dagen, vijf keer gedurende 
driee kwartier. Er werd drie keer thuis en twee keer op de faculteit geschreven, beide 
kerenn alleen in een afzonderlijke ruimte. Aan de deelnemers werd verteld dat het door 
henn geschrevene niet gelezen zou worden. De deelnemers in de wachtlijst-conditie 
vuldenn volgens hetzelfde tijdspad als de schrijf-groep uitsluitend vragenlijsten in. Na 
afloopp van het onderzoek, is hun de mogelijkheid geboden alsnog onder begeleiding 
overr hun negatieve ervaringen te schrijven. 
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Naa vijf keer schrijven ondervonden de proefpersonen minder hinder van de 
schokkendee ervaring: minder herbelevingen en minder vermijdingsgedrag. Zes weken 
laterr was deze afname nog duidelijker. Kortom, het gestructureerd schrijven lijkt een 
positieff  gevolg te hebben voor de verwerking van traumatische gebeurtenissen. Bij de 
wachtlijst-groepp trad deze ontwikkeling niet op. 

Ookk in een gestructureerd interview na afloop gaven de deelnemers aan dat zij 
aanzienlijkk minder hinder ondervinden van de gebeurteniss dan voor het schrijven. Deze 
afnamee werd zoals hierboven blijkt niet gerapporteerd door de deelnemers in de 
wachtlijstgroep.. Verder brengt 52 % van de deelnemers in de schrijfgroep naar voren 
datt zij door het gestructureerd schrijven achter bepaalde gevoelens en gedachten zijn 
gekomengekomen waarvan zij zich tot dan toe niet bewust waren. Dit heeft, zes weken na het 
schrijven,, voor 42 % van de totale schrijfgroep geleid tot meer inzicht in de wijze 
waaropzijj  met de gebeurtenis omgaan. Tenslotte verwachten sommige deelnemers (42 
%)) dat zij in de toekomst op een andere manier met de gebeurtenis en de gevolgen 
daarvann zullen omgaan. 

Dee resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit een quasi-experimenteel 
onderzoekk van Resick en Schnicke (1992). Het gestructureerd uiten van negatieve 
emotiess en gedachten brengt een proces op gang dat lijkt op gewenning aan voorheen 
vermedenn en beangstigende prikkels en op cognitieve herstructurering. Ook in de 
klinischee praktijk leidt de opdracht tot het oproepen van de pijnlijke gevoelens tijdens 
hett schrijven vaak tot klinisch relevante veranderingen. Wanneer men dergelijke 
behandelingenn aan een inspectie onderwerpt dan blijkt het verloop ervan te rijmen met 
onzee experimentele bevindingen. Immers, in de praktijk leidt de zelf-confrontatie 
opdrachtt meestal al spontaan tot cognitieve herstructurering (Lange, 1994, hoofdstuk 
12).Waarr dit niet het geval is wordt het in de loop van de behandeling door de therapeut 
aann de orde gesteld. 

Omm meer inzicht te krijgen in het relatieve belang van deze mechanismen werd 
aansluitendd de volgende studie uitgevoerd. In de gecontroleerde studie beschreven in 
hoofdstukhoofdstuk vijf is gebruik gemaakt van hetzelfde paradigma als in de hoofdstuk drie en 
vier.. De deelnemers, ditmaal geen studenten, zijn geworven via lokale hulpverleners en 
slachtofferhulp-organisaties,, via advertenties in landelijke en lokale dagbladen; en door 
hett geven van radio-interviews. De inclusie-criteria waren dezelfde als die in de vorige 
studie.. Er waren ook enkele exclusie-criteria, zoals ernstige psychopathologie, het 
gebruikk van bepaalde psychofarmaca (bijv. neuroleptic a), incest-ervaringen of het niet 
machtigg zijn van de Nederlandse taal. 

Vann de 240 aanmeldingen, kwamen 133 personen in aanmerking voor deelname, 
1033 van hen (69 vrouwen en 34 mannen) doorliepen het gehele experiment. De 
gemiddeldee leeftijd was 51 jaar {SD - 11.0). De gemiddelde score op de "Impact of 
Eventt Scale" is 34.4 (SD = 15.3), wat overeenkomt met de gemiddelde totaalscore in 
hoofdstukk vier. Een drop-out-analyse toont geen verschillen tussen de uitvallers en de 
deelnemers.. De deelnemers werden at random verdeeld over een van de vijf condities: 
zelf-confrontatiee conditie; cognitieve herstructurering conditie; combinatie conditie (zelf-
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confrontatiee en cognitieve herstructurering); triviale conditie; en wachtlijst conditie. De 
deelnemerss in de zelf-confrontatie groep kregen de instructie om te schrijven over wat 
err feitelijk gebeurd was, en hun diepste gevoelens hierover, zoals pijn, angst en 
verdriet.. De deelnemers in onze zelf-confrontatie conditie werd evenwel verboden om 
overr hun gedachten te schrijven. In de cognitieve herstructurering conditie werden de 
deelnemerss geïnstrueerd te schrijven over de gedachten die zij hadden over de 
gebeurtenis,, over de voor- en nadelen van hun huidige denkwijze en over de manier 
waaropp zij in het verleden met de traumatische herinneringen waren omgegaan, hoe zij 
err nu mee omgingen en hoe het in de toekomst anders zou kunnen. De deelnemers in 
dezee cognitieve herstructurering conditie mochten niet over de feitelijke ervaringen en 
hunn gevoelens schrijven. De deelnemers in de combinatie conditie kregen een instructie 
diee onderdelen omvatte van zowel de zelf-confrontatie als de cognitieve 
herstructureringg instructie. Er waren twee controle-condities, een triviale conditie (de 
deelnemerss in deze conditie schreven over hun plannen voor de betreffende dag) en een 
wachtlijstt conditie (de deelnemers in deze conditie vulden uitsluitend vragenlijsten in). 
Err werd voor twee controle-groepen gekozen om later een verantwoorde keuze te 
kunnenn maken voor één van beide controle-groepen. 

Dee basisprocedure was grotendeels gelijk aan die van het vorige onderzoek. De 
frequentiee van het schrijven was evenwel anders, de deelnemers schreven vier keer 
gedurendee dertig minuten. Vanwege de fysiologische metingen werd elke schrijfsessie 
voorafgegaann door een baseline-meting waarin een neutrale video werd vertoond, en 
hiermeee werd ook afgesloten. Een week voordat de feitelijke schrijfsessies begonnen, 
vondd er een pre-experimentele zitting plaats waarin de baseline-waarden werden 
bepaald.. Een tweede baseline-meting werd verricht direct voor aanvang van de eerste 
zitting.. Posttest meting vond direct na de vierde en laatste sessie plaats en zes weken na 
dee laatste schrijfsessie was er een follow-up-meting. 

Wee hadden rekening gehouden met de mogelijkheid dat deelnemers in een triviale 
controlee conditie op langere termijn mogelijk negatieve effecten zouden vertonen uit 
irritatiee over een voor hen irrelevante opdracht. Dit bleek niet het geval. Het maakt 
kennelijkk weinig uit of controle-deelnemers op een wachtlijst staan of aan een non-
actievee interventie worden blootgesteld. 

Dee grootste afname in herbeleven en vermijding vond plaats tussen de post-meting 
enn zes weken na het schrijven voor alle drie de schrijfcondities. Dit is in de controle-
conditiess niet het geval. Voor de vermijdingsschaal trad een iets ander patroon op: De 
instructiee om alleen zoveel mogelijk te herstructureren leverde evenveel verbetering op 
alss de combinatie instructie. In de zelf-confrontatie en controle-condities trad deze 
veranderingg niet op. Een mogelijke verklaring voor het vinden van gelijksoortige 
bevindingenn voor de cognitieve herstructurering conditie en combinatie conditie kan zijn 
datt deelnemers die alleen de herstructuringsopdracht hadden gekregen, niettemin tijdens 
hett schrijven teruggingen naar hun diepste gevoelens en als zodanig toch de combinatie-
instructiee uitvoerden. Nu kan men zich nog steeds afvragen hoezo in het tweede 
experimentt de zelf-confrontatie opdracht niet leidde tot positieve veranderingen op de 
vermijdingsschaal.. Hiervoor zijn twee verklaringen. De eerste is dat de instructie in 



140 0 STRUCTUREDD WRITING AND PROCESSING TRAUMATI C EVENTS 

dezee conditie een 'verbod' op cognitief herstructureren bevatte, temeer er uit de 
manipulatie-checkk blijkt dat de participanten zich goed aan de instructies hebben 
gehouden.. Voor de tweede (aanvullende) verklaring moeten we ons realiseren dat een 
eenmaligee opdracht tot actualiseren lang niet bij iedereen (ook niet in de klinische 
praktijk)) leidt tot het schrijven over wat werkelijk pijnlijk en angstwekkend is. In de 
praktijkk blijkt vaak dat de behandelaar cliënten herhaaldelijk moet instrueren om dichter 
bijj  de beelden te komen die zij bij voorkeur vermijden. Al met al komen onze 
bevindingenn uit dit experiment niet overeen met die van Pennebaker, die regelmatig 
rapporteertt dat schrijven over emoties en feiten, zijn combinatie-conditie, leidt tot een 
afnamee in lichamelijke en psychische klachten. Een verklaring zou kunnen zijn dat, 
anderss dan in onze zelf-confrontatie conditie, Pennebaker's deelnemers in de instructie 
tochh ruimte krijgen voor zowel actualiseren als cognitief herstructureren (Pennebaker, 
Kiecolt-Glaserr & Glaser, 1988). Deze redenering klopt ook met het feit dat in onze 
eerstee experimenten (hoofdstuk drie en hoofdstuk vier), waarin de deelnemers in de 
experimentelee conditie alleen een zelf-confrontatie-instructie kregen (maar geen verbod 
opp cognitief herstructureren) wel degelijk significant verbeterden. 

Inn hoofdstuk zes is onderzocht of de gevonden veranderingen van het laatste 
onderzoekk twee jaar na het schrijven nog aanwezig zijn. Uit deze studie blijkt dat 
onafhankelijkk van schrijfinstructie, de meeste deelnemers twee jaar na de interventie 
minderr intrusies beleven en een beter algemeen psychisch welzijn ervaren. Wel zijn er 
verschillenn tussen de schrijfcondities geconstateerd aangetroffen in veranderingen in 
vermijdingsgedrag;; Participanten die geschreven hadden volgens de cognitieve 
herstructureringg conditie of de combinatie-conditie vertoonden twee jaar na de 
interventiee aanzienlijk minder vermijdingsgedrag. De helft van de deelnemers heeft wel 
aangegevenn dat zij gedurende de twee jaar follow-up periode gebruik gemaakt hebben 
vann andere vormen van therapeutische hulpverlening, bijvoorbeeld psychotherapie. Het 
all  dan niet volgen van nabehandelingen, blijkt de resultaten niet te beïnvloeden. 

Dee laatste vraagstelling van dit onderzoek betrof de rol van het delen van emoties bij 
dee verwerking van traumatische ervaringen. Pennebaker (1993) stelde dat mensen in de 
knell  komen op het moment dat zij besluiten om gevoelens en gedachten die te maken 
hebbenn met een traumatische ervaring voor zich te houden, dus niet te uiten. Het niet 
uitenn leidt tot spanning en stress. Mensen houden hun gevoelens en gedachten 
bijvoorbeeldd voor zich omdat ze zich schamen voor wat er gebeurd is, of omdat het 
gebeurdee zo vreemd en schokkend was, dat ze er geen woorden voor kunnen vinden. 
Ookk komt het voor dat herinneringen aan de ervaring zo angstig zijn, dat mensen er 
lieverr helemaal niet over praten. Doordat mensen hun herinneringen om deze redenen 
niett uiten, komen ze nooit aan verwerken toe. Het lukt zo nooit om dat wat er gebeurd 
iss een plaats te geven, om er een verhaal van te maken dat afgerond kan worden. Deze 
gedachtengangg sluit goed aan bij onze bevindingen uit de gestructureerde interviews. 

Inn hoofdstuk zeven van dit proefschrift is de invloed van het delen van emoties op 
hett verwerkingsproces expliciet bestudeerd. Hiertoe werd wederom de schrijfmethode 
gebruiktt waarbij dit keer aan de helft van de participanten werd gevraagd een brief te 
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schrijvenn aan iemand in hun omgeving die zij vertrouwden. Deze instructie werd 
gecombineerdd met de in hoofdstuk vijf beschreven instructies: zelf-confrontatie en 
cognitievee herstructurering. Deze schrijfinstructies waren nu sterker in het protocol te 
verwevenn dan in het onderzoek van hoofdstuk vijf het geval was. De deelnemers 
hebbenn bijvoorbeeld zelf commentaar gegeven over het geschrevene en op deze manier 
werdd er nauwgezetter geschreven volgens de instructie. Verder lazen de participanten 
alvorenss te gaan schrijven, het essay dat zij de sessie ervoor geschreven hadden eerst 
doorr en checkten welke aspecten van de schrijfinstructie zij nog opgevolgd hadden In 
ditt laatste onderzoek is gebruik gemaakt van één controlegroep, de wachtlijstgroep. De 
gevolgdee procedure en methoden zijn hetzelfde als zoals beschreven in hoofdstuk vijf . 

Voorr deelname aan dit onderzoek hadden zich 493 mensen aangemeld. Na 
screeningg van tal van exclusie-criteria, hebben 95 personen daadwerkelijk 
geparticipeerd.. De resultaten van dit laatste onderzoek ondersteunen de bevindingen uit 
onderzoeken:: Schrijven over een traumatische ervaring leidt tot een betere verwerking 
hiervan.. Tevens ervaren de participanten een betere algemene psychische gezondheid en 
eenn betere algemene gemoedstoestand. De afzonderlijke schrijfinstructies, wel of niet 
eenn ander een brief te schrijven, blijken op korte termijn echter nauwelijks verschillende 
effectenn te bewerkstelligen. Eenjaar na de interventie blijkt echter dat diegenen die een 
brieff  geschreven hadden volgens de cognitieve herstructurering instructie aanzienlijk 
minderr vermijdingsgedrag vertonen. 

Onzee resultaten suggereren dat schrijven over traumatische herinneringen alleen 
effectieff  kan zijn wanneer aandacht besteed wordt aan cognitieve herstructurering, met 
namee in combinatie met het delen van de ervaring met anderen. Onduidelijk is in 
hoeverree zelf-confrontatie hiervoor een noodzakelijke voorwaarde is. 

Eenn inhoudsanalyse van ons materiaal kan in dit opzicht opheldering brengen. In 
hoofdstukhoofdstuk acht wordt een kwalitatieve inhoudsanalyse over het geschreven materiaal 
beschreven.. De belangrijkste doelstelling van deze inhoudsanalyse was om die 
elementenn in de teksten op te sporen die in hoge mate effectief schrijven van ineffectief 
schrijvenn konden onderscheiden. De essays werden op een zeer open manier in series 
vann 20 participanten geanalyseerd: tien participanten die op basis van een extern 
criteriumm zes weken na het schrijven verbeterd waren, en tien participanten die dat niet 
waren.. De resultaten lieten zien dat inhoudelijke tekstuele aspecten zoals 
toekomstgerichtheid,, generalisatie van het schrijven naar het huidige leven, het 
herwinnenn van zelf-controle, en een onbeschadigd zelfbeeld zijn geassocieerd met 
verbetering.. Ook andere fenomenen tonen een verband: het teniet doen van 
vermijdingsgedragg en repressie, de extinctie van emotionaliteit, de toename van 
positievee emoties en een toename van het delen van de traumatische ervaring met 
anderen.. Verder blijken eenvoudige patronen, zoals lengte van de essays en een 
positievee laatste zin, indicatief te zijn voor verbetering. De schrijfinstructie blijkt toch 
eenn belangrijke rol gespeeld te hebben. Met name het schrijven over gedachten en 
copingstrategieënn blijkt een duidelijke invloed te hebben op de verbetering. 

Inn de discussie in hoofdstuk negen trekken we op basis van onze bevindingen vier 
hoofdconclusies.. De eerste is dat het gestructureerd schrijven, zelfs in een minimale 
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vorm,, positieve effecten heeft voor getraumatiseerde personen. Een tweede conclusie is 
datt het opvallend is dat in alle studies de gegevens erop duiden dat schrijven over 
trauma'ss niet zozeer korte-termijn effecten heeft (met kans op terugval), maar dat de 
positievee gevolgen vooral naderhand optreden. Een derde conclusie is dat op lange 
termijnn met name het cognitief herstructureren in combinatie met social-sharing leidt tot 
dee meeste verbetering in trauma-gerelateerde klachten. Eén jaar na de interventie 
vertonenn diegenen die een ander een brief geschreven hebben minder herbelevingen. 
Kortomm met name het cognitief evalueren van gedachten en copingstrategieën via 
schrijvenn leidt tot positieve veranderingen in het verwerkingsproces. En tenslotte blijkt 
ookk het aanzetten tot het delen van emoties met belangrijke anderen op korte termijn een 
duidelijkee surplus in effecten te bewerkstelligen. 

Natuurlijkk blijven tal van vragen onbeantwoord en daarnaast roept dit proefschrift 
tall  van nieuwe vragen op. Omdat bijvoorbeeld geen gebruik is gemaakt van een echte 
klinischee onderzoeksgroep, zoals bijvoorbeeld PTSD-patiénten, lijkt generalisatie van 
dezee onderzoeken naar de klinische praktijk vooralsnog voorbarig. Binnen het 
'Amsterdamm Schrijfproject' wordt verder geploeterd om dit echter mogelijk te maken. 
Zoo is er een schrijfprotocol ontwikkeld dat nu op zijn kwaliteiten wordt getest binnen 
eenn groep verkeersslachtoffers. De effecten van deze schrijftherapie worden vergeleken 
mett gangbare cognitieve gedragstherapie en een wachtlijstgroep. En tenslotte wordt 
hardd gewerkt om het schrijfprotocol toe te passen via internet-sites. Alles bij elkaar 
genomenn mogen we nu stellen dat schrijven een geschikte methode voor de verwerking 
vann traumatische ervaringen lijkt te zijn. Voor cliënten die niet kunnen of willen 
schrijvenn liggen echter andere methoden meer voor de hand, zoals bijvoorbeeld 
imaginairee confrontatie of de cliënten aanmoedigen om hun verhaal in te spreken in een 
cassetterecorder. . 






