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een groot genoegen om tijdens talloze discussies tot teksten te komen die ons beiden konden 
bevredigen. Om het met een variant op het onderwerp van dit proefschrift uit te drukken: woorden 
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te brengen. 
Ik bedank de leden van de promotiecommissie voor het geven van suggesties ter verbetering van de 
tekst. 
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mijn broer  dr. Menno en zijn echtgenote Ronnie Helder, als je mijn broer niet was geweest, 
had ik je graag als vriend gehad. Ronnie, het leven is niet alleen waterverf, maar nodigt gelukkig 
ook uit tot het creëren van aquarellen; jullie hebben me moreel ondersteund;  
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en wie ik absoluut moet noemen is mijn tante Rie, de zuster van mijn vader. Zij hield mij op 
de hoogte wat er in de wereld van zeepbellen en glitter gebeurde, waardoor ik met beide benen op 
de grond moest blijven staan. Het is jammer dat zij deze glittering niet meer kan meemaken;  

en natuurlijk hoort op deze plaats  drs. Hermien de Keyzer-Buytendijk, de beelden die jij 
maakt getuigen van diep doorleefde psychologie. Ook jouw steun (en die door jouw kinderen 
gegeven) heeft tot dit boek bijgedragen. Ik reken je bij de familie, zo na ben je; 
 
Vrienden:  
de volgende vrienden zijn alfabetisch gerangschikt en niet op emotionele gronden. Het zij mij 
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naar Amerika is en dat jullie nu halverwege wonen, is minder ver dan je denkt, maar dat dacht je al;  

Dineke Brons en haar echtgenoot Gérard Curto, Dineke wat dacht je van een nieuw 
kernwoord, maar dan in het Frans: Paranimal?;  
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Leerkrachten:  
In elk leven proberen mensen andere mensen op te voeden. Enkelen blijken zeer belangrijk te zijn. 
Ik beperk me tot de volgende mensen met een brede kijk op het leven: 

1957 (prof. dr. S. J. Doorman, indertijd leraar natuurkunde op het Utrechts Lyceum Montessori 
in Zeist, die mij tijdens zijn eerste les definitief heeft duidelijk gemaakt dat een kritische instelling 
uiterst belangrijk is); 

1965 (dhr. Gruppelaar, docent aan de Hervormde Kweekschool en P. Meier, publicist. Bij hen 
heb ik op een examen voor de hoofdakte voor onderwijzer een vermetele poging gedaan duidelijk 
onder woorden te brengen wat Affect Emotionele Coderings Leemte is); 

1974 (dr. Huybregtse, docent aan het Nutsseminarium te Amsterdam. Ook nu was het weer 
tijdens een examen dat ik de idee van Affect Emotionele Coderings Leemte onder woorden mocht 
brengen). 
 
Enkele opmerkingen 
Eigen ervaringen, alsmede het pastorale werk van mijn vader hebben mij reeds op jonge leeftijd in 
contact gebracht met posttraumatische stressstoornissen. Deze gegevens hebben tot het inzicht in 
het fenomeen van Affect Emotionele Coderings Leemte geleid. 
Een eerste aanzet werd op 12 augustus 1985 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
gepubliceerd. 
 
Na het doorstaan van extreem traumatische, levensbedreigende, diep ingrijpende ervaringen kan 
men aan posttraumatische stressstoornissen gaan lijden. 
Het is opvallend dat veel ‘slachtoffers’ benoemingsproblemen hebben, als zij hun ervaringen en 
hun huidige gevoelens onder woorden proberen te brengen. 
De titel van dit proefschrift is dan ook op twee manieren te lezen:  
1. benoemingsproblemen kunnen na traumatische ervaringen vóórkomen; 
2. en hoe men dergelijke problemen kan voorkómen. 
 
In de opbouw van deze studie zal het vóórkomen van benoemingsproblemen centraal staan. Op het 
eind zal in grote lijnen aangegeven worden hoe deze problemen voorkómen kunnen worden. Het 
gaat ons namelijk allereerst om het beschrijven van het ontstaan van benoemingsproblemen. Het zal 
nader empirisch onderzoek vergen om het voorkómen van de problemen verder in kaart te brengen. 
 
In het hoofdstuk 1 komen de doelstelling en de vraagstelling aan de orde, waarna in hoofdstuk 2 het 
begrip posttraumatische stressstoornis wordt afgebakend en zal de invloed van deze stoornis op het 
spreken geschetst worden. 
Ter verduidelijking worden in hoofdstuk 3 enkele case studies uitgewerkt. Hiervoor zijn ook case 
studies uit de wereldliteratuur gebruikt. 
Vervolgens komen in hoofdstuk 4 psychofysiologische en psychologische bevindingen van 
hersenonderzoek aan de orde. Modern hersenonderzoek toont aan dat traumatische ervaringen diepe 
sporen in de hersenfuncties kunnen vormen. 
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Hoofdstuk V is gewijd aan de condities van kwetsbaarheid, waarbij het zelfbeeld, het social support en 
de coping centraal staan. 
De moderne opvattingen van Frijda en Levelt worden behandeld in hoofdstuk 6. 
Deze vijf hoofdstukken vormen een soort ‘opmaat’ voor hoofdstuk VII. Hier wordt een nieuwe 
terminologie geïntroduceerd om de benoemingsproblematiek ten gevolge van posttraumatische 
stressstoornissen te kunnen verklaren: de affect emotionele coderingsleemte (AECL). 
Hoofdstuk 8 beschrijft stresstheorieën en de invloed van de affect emotionele coderingsleemte. 
In deze beschrijvende hoofdstukken is het vóórkomen van benoemingsproblemen aan de orde gesteld. 
Hoofdstuk 9 wordt gebruikt om mogelijkheden voor het voorkómen van benoemingsproblemen aan te 
geven. 
In hoofdstuk 10 worden samenvattende conclusies getrokken en zullen raadgevingen voor de praktijk 
worden verschaft. 
 
Ten slotte het volgende: in de tekst wordt veelal uitgegaan van de mannelijke vorm van de derde 
persoon enkelvoud. Dit mag niet gender discriminatoir worden opgevat, maar uitsluitend en alleen om 
de leesbaarheid te bevorderen. 
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1. OPZET VAN DEZE STUDIE 
 
 
 
 
Wij zullen in de volgende hoofdstukken het benoemen ná ernstig traumatische ervaringen centraal 
stellen. Mensen die aan posttraumatische stressstoornissen  (PTSD) lijden, kunnen zich vaak niet 
adequaat uiten over datgene wat ze toen en daar hebben meegemaakt, respectievelijk hebben 
doorstaan. 
Bij de bestudering van dit probleem lijkt het voor de hand te liggen ook aandacht te besteden aan 
taalpsychologische factoren, ontleend aan de psycholinguïstiek, zoals de opvattingen van De 
Saussure en Chomsky1, maar omdat we ons beperken tot het spreken als zodanig, zullen we we 
alleen op de taalpsychologie in gaan, als het nodig is. 
Het gaat ons namelijk om spreekproblemen en minder om taalproblemen - ondanks de nauwe 
banden die er tussen taal en spreken bestaan. 
Het is voor het leggen van goede contacten met slachtoffers van PTSD van belang om inzicht te 
hebben in het bestaan van spreekproblemen. Door dergelijke problemen kunnen diverse andere 
problemen ontstaan, die bijvoorbeeld het zelfbeeld en de contacten naar buiten toe ernstig kunnen 
aantasten. 
De fenomenologische benadering, die wij in eerste instantie toepassen, kan tot een theorie leiden - 
waarin de onmacht om zich adequaat te kunnen uiten expliciet aan de orde komt. 
In de menselijke communicatie speelt het spreken een essentiële rol. Vaak merkt men in contacten 
dat de taal niet altijd toereikend is. Keilson spreekt in dit verband dan ook over "Wohin die Sprache 
nicht reicht". 
In een voordracht stelt Keilson (z.j.) dat bij psychotherapeutische hulpverlening de taal een grote 
rol speelt. Hij sprak uit dat de taal daarbij duidelijke sociale dimensies heeft en dat men daardoor 
ook aandacht aan maatschappelijke en culturele contexten moet besteden. 

                                                 
1 De Saussure (1916) ging in het begin van de vorige eeuw uit van een ‘taalwerkelijkheid’ (de ‘lanque’). Het invullen 
en weergeven van deze werkelijkheid noemde hij ‘parole’. Chomsky stelde decennia later dat de ideale taal in de 
psyche van elk mens aanwezig is (de ‘competence’). Het gebruik dat men van deze kennis in concrete situaties maakt, 
noemde hij ‘performance’. 
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Groepsaspecten, historische en conventionele gezichtspunten zijn belangrijk, terwijl het proces van 
conventionalisering waarschijnlijk belangrijker is dan men meestal aanneemt2. 
Keilson beschrijft de taal vervolgens als 'het product van menselijke handelingen met een eigen 
voorgeschiedenis, die een proces van conventionalisering doorlopen hebben en als min of meer 
verankerde conventies aan de volgende generaties doorgegeven worden'. 
In zijn betoog haalt hij de sociolinguïstiek aan, omdat sociolinguïstiek de taal als een sociaal en 
communicatief systeem bestudeert, als een deel van een zekere maatschappelijke ordening en 
cultuur. De taal wordt hier gezien als een vorm van sociale interactie, die in een concrete situatie 
plaatsvindt. Keilson wijst erop dat De Saussure de linguïstiek een sociaal fundament heeft gegeven. 
Ten slotte is de conclusie van Keilson interessant. Hij beschrijft namelijk hoe moeilijk het is om 
gebeurtenissen die zich in een wereld afspelen 'wohin die Sprache nicht reicht' in psychoanalytische 
terminologieën over te dragen. Hij volgt niet de droge logistische stelling van Wittgenstein, dat 
men beter kan zwijgen als men over iets niet spreken kan. Het tegendeel wil hij zelfs bereiken: 'man 
soltte es immer wieder aufs Neue versuchen'3. 
De opvattingen van Keilson zijn optimistisch - ze zijn toekomstgericht, ondanks zijn conclusie dat 
het benoemingsproces in die gevallen moeilijk is. 
 
De fenomenologische werkwijze die wij in deze studie zullen aanhouden, vereist omzichtigheid - 
aangezien de fenomenologie zich niet primair bedient van empirisch te toetsen gegevens, hoogstens 
tot hypothesevorming. 
 
De vraagstelling van deze studie is gericht op de mogelijke verklaringen waarom mensen ná ernstig  
traumatiserende existentiële ervaringen in hun uitingen geblokkeerd kunnen raken4. 
De doelstelling van deze studie is dan ook de analyse van het ervaringsgegeven dat mensen ernstig 
traumatiserende existentiële ervaringen (en die hen nog steeds negatief bezighouden) niet adequaat 
onder woorden kunnen brengen.  
Het is van belang te weten hoe dit benoemingsprobleem kan ontstaan en of het daaruit 
voortvloeiend isolement opgeheven kan worden.  
De vraagstelling van deze studie is tweeledig, zoals al blijkt uit de titel van deze studie: 

- welke determinanten zijn voor deze benoemingsproblemen aan te geven?  
- welke maatregelen kunnen getroffen worden om de benoemingsproblemen te verkleinen? 

 
 
 
 

                                                 
2 Deze aanname treffen we ook aan bij Luria (zie: 7.2). 
3 Als men het steeds weer opnieuw probeert, kan men een doorbraak in het zwijgen mogelijk forceren. Volgens 
psychoanalytische opvattingen houdt verdringing van onwelgevallige ervaringen tevens in dat men een onvermogen om 
er over te praten creëert. De psychoanalyse probeert met behulp van verbale omwegen (zoals vrije associatie) dit 
onvermogen te doorbreken. Belangrijk is hierbij de extralingualiteit die geuit wordt. In 4.2.2.3 zal het probleem van 
hervonden herinneringen uitvoeriger aan de orde gesteld worden. 
4 In 2.4 en 4.2.2 wordt hier nader op ingegaan bij de bespreking van het begrip dissociatie. 
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Om de vraagstelling te beantwoorden zal vooral gebruik gemaakt worden van zowel sociaal 
wetenschappelijke als psycho-fysiologische bevindingen. Wij refereren daarbij aan de volgende 
wetenschapsgebieden: 
- de emotieleer; 
- de fysiologie; 
- de klinische psychologie (inclusief de psychotraumatologie); 
- de stresskunde en 
- de taalwetenschappen. 
 
Vanuit de hoofdvraagstelling ontstaan uiteraard deelvragen, wat uit de hoofdstukken 4 tot en met 7 
zal blijken. 
De deelvragen bij hoofdstuk 4 zijn vooral hersenfysiologisch gericht: 

1. welke hersenfysiologische verschijnselen zijn van belang bij PTSD? 
2. wat is de invloed van de amygdala op het ontwikkelen van angst? 
3. wat is de invloed van het geheugen op de vorming van benoemingsproblemen? 
4. welke andere problemen kunnen we bij het vastleggen van traumatische ervaringen 

verwachten? 
Deze vragen verwijzen naar de etiologie van kwetsbaarheid. De condities die hieraan ten grondslag 
liggen komen in hoofdstuk 5 aan de orde. De volgende deelvragen worden daarbij behandeld: 

1. welke determinanten rondom zelfontwikkeling zijn relevant? 
2. op welke wijze kan het zelfbeeld door de onderlinge communicatie verstoord raken? 
3. welke rol speelt de chaotische ontregeling bij de ontwikkeling van het zelfbeeld? 
4. welke rol speelt ‘social support’ op het ontwikkelen van het zelfbeeld? 

Vervolgens komen in hoofdstuk 6 de volgende deelvragen aan de orde: 
1. welke invloed heeft de emotie op benoemingsproblemen? 
2. welke verstoringen treden op bij de taalkundige structuur van boodschappen? 

 
Bovenstaande deelvragen leiden in hoofdstuk 7 tot een integrale verklaring van benoemingsproblemen 
bij PTSD, door de formulering van het nieuwe begrip: Affect Emotionele Coderingsleemte (AECL)  
 
Voor zover deze studie zou kunnen bijdragen aan aanbevelingen voor de praktijk, kan in het 
bijzonder worden verwezen naar hoofdstuk 9. 
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2. POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNISSEN EN DE INVLOED OP HET 
SPREKEN 
 
 
 
 
Het is al lange tijd een bekend gegeven dat na zo genoemde existentieel-emotionele ervaringen 
benoemingsproblemen kunnen optreden. Het is echter pas ná de Vietnam oorlog in bredere kring 
bekend geworden.  
Een slagveld stelt het informatiesysteem van een soldaat ernstig op de proef, maar dat werd in de 
Eerste Wereldoorlog nog niet algemeen erkend: soldaten die leden aan wat toen shellshock heette, 
werden als lafaards beschouwd en in veel gevallen zelfs standrechtelijk geëxecuteerd. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd gesproken over het KZ-syndroom, om de klachten van 
overlevenden van met name de vernietigingskampen in de nazi-tijd aan te geven. Het was in deze 
begintijd vooral Bastiaans die zich sterk maakte om hulp aan mensen met een KZ-syndroom te 
verwezenlijken. 
Aangezien de afkorting KZ ook gebruikt werd voor krankzinnigheid en men terecht stelde dat de 
overlevenden niet krankzinnig waren, maar een normale reactie op abnormale situaties toonden, 
werd naar een nieuwe uitdrukking gezocht. 
Hustinx introduceerde in 1973 de term existentieel-emotioneel stresssyndroom (EES) (Hustinx, 
1973). Deze term heeft enige tijd ingang gevonden, maar is sinds de formulering van het 
Posttraumatische Stresssyndroom uit de mode geraakt. 
De termen posttraumatische stressstoornissen en het daarmee samenhangend Posttraumatisch 
Stresssyndroom (PTSS) zijn afgeleid van het Amerikaanse begrip Posttraumatic Stress Disorder 
(PTSD). 
Dit syndroom heeft een karakteristieke verschijningsvorm en kan per definitie optreden na (een) 
psychologisch traumatiserende gebeurtenis(sen) die de normale menselijke ervaring te buiten gaat 
(gaan). 
PTSD verwijst naar een breed scala van stresssoren, die tot het syndroom kunnen leiden. In de 
Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric Association zijn 
duidelijke criteria voor PTSD gegeven.  
Deze criteria zijn in 1986 gereviseerd (DSM-III-R). Op deze revisie is nogal ernstige kritiek 
geleverd. Deze kritieken hebben in 1994 tot een nieuwe versie geleid: de DSM-IV. 
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In dit hoofdstuk zullen de criteria van deze versie gehanteerd worden, waarbij tevens de verschillen 
tussen deze en de vorige versie aangegeven zullen worden. 
Het begrip Posttraumatisch Stresssyndroom zal in deze studie als PTSD aangeduid worden. 
PTSD hangt samen met een verstoorde ontwikkelingsgang, vooral waar het de ontwikkeling van 
het zelfbeeld betreft. Daarnaast is de gevoelde zwaarte van de traumatische ervaring van belang, 
alsmede de aanwezige sociale ondersteuning en de mogelijkheden tot op toekomst gerichte 
activiteiten. 
Dit betekent dat er altijd achtergrondinformatie nodig is om het brede spectrum van PTSD te 
kunnen verklaren. 
 
Een goed begrip van de geestelijke ontwrichting, die bij PTSD aan de orde is, vereist daarom 
inzicht in een breed gebied. Voor een beter begrijpen van psychisch disfunctioneren is het in ieder 
geval van betekenis er van uit te gaan dat bij PTSD sprake is van een ernstige verstoring van 
ordeningsmogelijkheden. Dit houdt in dat de implicaties van wanordelijkheid eveneens aan bod 
dienen te komen.  
In de definitie van PTSD wordt het begrip wanordelijkheid niet in letterlijke zin centraal gesteld, 
maar is er uitdrukkelijk wel uit te destilleren (zie ook: 5.1.3). Hier heeft het woord disorder niet 
alleen de betekenis van ziekte respectievelijk stoornis, het heeft ook de betekenis van wanorde, in 
de war zijn en zelfs van streek zijn5.  
In hoofdstuk 4 zal het wanorde aspect van PTSD nader behandeld worden. 
 
Posttraumatische stressstoornissen kunnen na afloop van existentieel-emotionele ervaringen 
optreden. Het kan echter tientallen jaren duren voordat de verschijnselen zich voordoen. 
In DSM-III-R (Swets en Zeitlinger, 1988-1989) werd voor het eerst een definiëring van PTSD 
gegeven, maar al snel bleek de definiëring in de praktijk niet goed bruikbaar - zo staat er vermeld 
dat men een gebeurtenis (heeft) doorgemaakt die buiten het patroon van de gebruikelijke 
menselijke ervaringen ligt. Er wordt echter nergens duidelijk gemaakt wat het patroon van 
gebruikelijke menselijke ervaringen is. 
 
Sinds het uitkomen van de DSM-III-R zijn daarom regelmatig suggesties gedaan om een meer 
aangescherpte versie tot stand te brengen. 
Op het wereldcongres van de International Society for Traumatic Stress Studies, juni 1992 in 
Amsterdam, hebben Van der Kolk en anderen gepleit voor een extra categorie 'disorders of extreme 
stress', de zo genoemde DESNOS (Mandel et al., 1992). Een dergelijke nieuwe categorie verleent 
meer ruimte voor de complexiteit van PTSD, vooral waar het over persoonlijkheidsverandering ten 
gevolge van PTSD gaat. Naar aanleiding van een onderzoek was hun voorlopige conclusie dat de 
aanbeveling om in de DSM een duidelijk onderscheid tussen 'complexe PTSD' en 'PTSD met 
persoonlijkheidsverandering' te maken, ondersteund kan worden. Zij gingen echter niet zo ver dat 

                                                 
5 Uiteraard is de genoemde wanordelijkheid ook voor andere psychische stoornissen van gelding, maar doet zich in 
ieder geval bij uitstek voor bij PTSD. 
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ze deze als aparte diagnostische categorieën wilden opnemen, ofschoon er sterke aanwijzingen 
waren voor een 'complexe' PTSD categorie. 
 
2.1 DSM-IV en PTSD 
De uiteindelijke versie van de DSM-IV wijkt in een aantal punten af van de DSM-III-R. 
DSM-IV (Swets en Zeitlinger, 1995) gaat er vanuit dat de stoornis een duidelijke oorzaak is van 
smartelijk lijden, of van een verzwakking van de sociale, beroepsmatige of andere belangrijke 
functioneringsgebieden.  
Verder wijst de DSM-IV met nadruk op de invloed van traumatische gebeurtenissen op jonge 
kinderen. 
Voorts is het opvallend dat het criterium van fysiologische reacties meer accent heeft gekregen. 
In hoofdstuk 4 zullen met name hersenfysiologische reacties aan de orde gesteld worden. 
Ten slotte wordt een onderscheid gemaakt tussen een acuut en een chronisch optreden, waarbij het 
zo genoemde verlate begin gehandhaafd is. 
 
Diagnostische criteria van PTSD: 
 
A. De betrokkene is blootgesteld (geweest) 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 een 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. NB: 
Bij kinderen kan dit zich in plaats hiervan uiten in chaotisch of geagiteerd gedrag. 
 
B. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op een (of meer) van de volgende 
manieren: 
 (1) recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis, met 
inbegrip van voorstellingen, gedachten of waarnemingen.  
NB: 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.  
NB: 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 flashbacks, met inbegrip van die welke voorkomen bij het ontwaken of tijdens intoxicatie).  
NB: bij jonge kinderen kunnen trauma-specifieke heropvoeringen voorkomen; 
 (4) intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van 
de traumatische 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; 
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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; 
 (6) beperkt uiten van affect (bijvoorbeeld niet in staat gevoelens van liefde te hebben); 
 (7) gevoel een beperkte toekomst te hebben (bijvoorbeeld verwacht geen carriére te zullen 
maken, geen huwelijk, geen kinderen, of geen normale levensverwachting); 
 
D. Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid (niet aanwezig voor het trauma) zoals 
blijkt uit twee (of meer) van de volgende: 
 (1) moeite met inslapen of doorslapen; 
 (2) prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen; 
 (3) moeite met concentreren; 
 (4) overmatige waakzaamheid; 
 (5) overdreven schrikreacties; 
 
E. Duur van de stoornis (symptomen in B, C en D) langer dan één maand; 
 
F. De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig 
functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen; 
 
Specificeer indien: 
Acuut: indien duur van de symptomen korter dan drie maanden is; 
Chronisch: indien duur van de symptomen drie maanden of langer is; 
 
Specificeer indien: 
Met verlaat begin: indien het begin van de symptomen ten minste zes maanden na het trauma ligt. 
 
Bij PTSD komen de eerdergenoemde verwarring en wanordelijkheid waaraan men zich 
onderworpen voelt tot uitdrukking in de volgende punten: 
• de bedreiging voor de fysieke integriteit van betrokkene of van anderen; 
• de pogingen om gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het trauma te vermijden;  
• de pogingen om activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen oproepen aan het trauma, te 

vermijden; 
• gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen; 
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• gevoel een beperkte toekomst te hebben (hetgeen nauw samenhangt met de bedreiging voor de 
fysieke integriteit van betrokkene of van anderen; alsmede de gevoelens van onthechting of 
vervreemding van anderen). 

Tevens wijzen we er op dat er fysiologische reacties kunnen optreden bij blootstelling aan interne 
of externe stimuli (die een aspect van de traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken).  
Dit kan leiden tot psychosomatische klachten, maar recente onderzoekingen wijzen uit dat er 
duidelijke hersenfysiologische veranderingen op kunnen treden. Op dit laatste zal in hoofdstuk 4 
worden ingegaan. 
 
2.2 DSM-IV en Acute Stress Disorders 
De definitie van PTSD gaat uit van een acute en een chronische toestand. Acuut wordt 
gespecificeerd als de duur korter dan drie maanden is, terwijl een chronische PTSD een duur van 
drie maanden of langer heeft. Bij de meeste PTSD slachtoffers is sprake van een meer chronische 
vorm.  
Het is niet erg duidelijk wat onder een acute PTSD verstaan moet worden. Om dit probleem 
enigszins te omzeilen is in de DSM-IV plaats ingeruimd voor Acute Stress Disorders. Hierbij staat 
centraal de ontwikkeling van karakteristieke angstige, dissociatieve en andere symptomen, die 
binnen een maand ná blootstelling van een extreem traumatische stressor plaatsvindt. 
Het is echter de vraag of deze termijn niet al te kort is en of er niet eerder sprake is van een 
langdurige shockfase. 
Wel is duidelijk dat een Acute Stress Disorder aanleiding kan geven tot een tijdige onderkenning 
van problemen en daarmee tot een tijdige hulpverlening, zodat het ontstaan van een eventuele 
PTSD bemoeilijkt kan worden. 
 
2.3 Afbakening van PTSD 
2.3.1 PTSD in relatie tot uitdrukking via de taal 
Het bij PTSD niet onder woorden kunnen brengen van de opgedane ervaringen wijst op een 
tekortschieten van het benoemingsproces. 
Bij het beschrijven van PTSD moet men de stoornissen van tevoren duidelijk afgebakend hebben, 
dat wil zeggen dat men voor een gedegen diagnostisering andersoortige verschijnselen uitsluit. 
Verschijnselen als afasie, alexie, amnesie, psychologische en morele anesthesie, alsmede 
neurasthenie en angstneurose moeten daarbij betrokken worden om tot een duidelijke afbakening te 
komen.  
Posttraumatische stressstoornissen zijn reeds omschreven als 'normale' reacties op 'ab-normale' 
situaties6. Iemand die aan PTSD lijdt is niet psychotisch, maar vertoont wel reactiepatronen die 
afwijken van bestaand psychologisch functioneren.  
Het niet onder woorden kunnen brengen van ernstig traumatische gebeurtenissen staat buiten het 
begrip afasie. Er is bij PTSD geen sprake van een cerebrale stoornis, waardoor de linquomotiliteit 

                                                 
6 De definitie van PTSD, zoals gegeven in DSM-III-R (Swets en Zeitlinger, 1988-1989) hield al rekening met het 
‘normale’ karakter van PTSD: “Iemand heeft een gebeurtenis doorgemaakt die buiten het patroon van de gebruikelijke 
menselijke ervaringen ligt en die duidelijk leed zou veroorzaken bij vrijwel iedereen”. 
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aangetast kan worden. Linquomotiliteit heeft betrekking op het spraakvermogen, voor zover 
gemedieerd door de beweegbaarheid van de tong. 
 
Hoewel het woord alexithymia uit het woord alexie gevormd is, dienen beide begrippen duidelijk 
van elkaar onderscheiden te worden: alexie wijst op een specifiek schriftelijk woordgebruik, terwijl 
er bij alexithymia sprake is van een algemeen benoemingsprobleem. 
Alexithymia is een breed begrip (Krystal, 1971; 1978; 1984; 1988). 
Het onvermogen om zich in woorden uit te drukken, moet in sommige gevallen als een vorm van 
geheugenverlies beschouwd worden. De meeste amnestische vormen zijn het gevolg van een 
hersenaandoening. Hierbij dient echter aangetekend te worden dat de psychoanalyse over infantiele 
amnesie spreekt als het om verdrongen jeugdherinneringen gaat.  
Het niet onder woorden kunnen brengen van traumatische ervaringen mag men echter niet zonder 
meer als een vorm van amnesie beschouwen. Dit ligt echter anders als een PTSD-patiënt duidelijke 
verschijnselen van seniliteit vertoont. Bij amnesia senilis ziet men dat het herinneringsvermogen 
anachronistisch aangetast is: het korte termijn geheugen is verstoord geraakt, terwijl de vroegste 
herinneringen juist sterker naar boven komen. 
Deze conditie doet zich ook gelden bij gedementeerden die een traumatische ervaring hebben 
meegemaakt. 
Amnesie als zodanig staat los van benoemingsproblemen (bij voorbeeld als onderdeel van een 
therapeutisch proces); benoemingsproblemen kunnen echter wel sterker van invloed worden als 
men ten koste van alles de verdrongen herinneringen wenst terug te halen. Bij PTSD kan men 
regelmatig psychogene amnesie zien: de patiënt kan zich een belangrijk aspect van het trauma niet 
meer herinneren.  
In hoeverre sprake is geweest van onvolledige opslag in het korte termijn geheugen, waardoor het 
declaratieve geheugen de boodschap verminkt binnenliet, of van dissociatie door de 
onverdraaglijke extreemheid van het gebeurde, is niet duidelijk. 
In die gevallen zullen eventuele benoemingsproblemen niet als storend worden ervaren. 
Dergelijke psychogene amnesie verschijnselen hoeven niet bij de identificatie van daders door 
ooggetuigen van een misdrijf van gelding te zijn. Wagenaar stelt in dit verband dat er slechts 
weinig overlevenden van het concentratiekamp Treblinka waren (Wagenaar, 1989). Deze enkele 
tientallen overlevenden waren tijdens de gevangenschap in de gelegenheid om gedurende lange tijd 
hun Duitse en Oekraïense bewakers te ontmoeten en te observeren. Het werkwoord 'observeren' is 
in dit verband minder goed gekozen, omdat geen van de gevangenen echt contact met hun 
bewakers kond hebben: men probeerde oogcontact juist te vermijden en bleef zoveel mogelijk uit 
de buurt, omdat iedere ontmoeting de dood tot gevolg kon hebben. 
De identificatieproblemen waar Wagenaar op wijst en die neerkwamen op niet-authentieke 
vaststelling van feiten, laat eerder een copingmechanisme zien waarbij homeotrofe aanpassing om 
te overleven centraler stond in plaats van het tot in bepaalde finesses herinneren van individuen. 
Het toentertijd gadeslaan was uiteraard niet bedoeld om eventueel later voor een rechtbank daders 
te kunnen identificeren, noch was het een vorm om met een ander in gesprek te komen. 
Het had slechts de functie om zolang mogelijk te kunnen overleven door middel van een strategie 
die rekening hield met potentiële bedreigingen. 
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Wat veelal bij PTSD aangetoond kan worden is een sterke mate van verdoving. Dergelijke 
verdovingsverschijnselen zijn als vormen van psychische anesthesie te beschouwen, maar 
impliceren geenszins vormen van morele anesthesie. Bij het laatste is sprake van een zedelijke 
ongevoeligheid op psychopathologische basis, zoals die ook bij psychopaten aan te treffen is. Bij 
PTSD-verdoving is het begrip immoraliteit niet aan de orde. Immoraliteit op basis van een 
abnormale aanleg werd in de twintiger jaren van onze eeuw als een maatschappelijk deficiënt 
symptomencomplex beschouwd en was gebaseerd op langdurige observaties van psychopaten. 
Neurasthenie of zenuwzwakte is een toegenomen prikkelbaarheid van het vegetatief zenuwstelsel. 
Deze prikkelbaarheid leidt vooral tot snelle psychische vermoeidheid. 
Neurasthenie kan op een aangeboren nervositeit wijzen, maar kan eveneens als gevolg van een 
zware ziekte, of na een hersenbeschadiging ontstaan. 
Deze fysiologische prikkelbaarheid moet van psychische verdoving onderscheiden worden. 
Freud heeft in 1895 de angstneurose van de neurasthenie onderscheiden om zodoende nerveuze 
angsten als onbewuste uitwerking van emotioneel onverwerkte ervaringen apart te kunnen 
beschrijven. 
Hoewel prikkelbaarheid en snelle psychische vermoeidheid ook bij de definitie van PTSD in de  
DSM-IV onderkend worden, mag men angstneuroses niet zonder meer op PTSD toepasbaar 
verklaren.  
Angstneuroses bevatten weliswaar symptomen die ook van toepassing op PTSD zijn en uiteraard 
kan een PTSD-patiënt paniekstoornissen vertonen die uitmonden in fobische reacties. 
Over het algemeen is bij PTSD eerder sprake van diffuse angsten, die alternerend (verdoving) zich 
doen gelden. 
 
2.3.2 PTSD: type 1 en type 2  
Bij PTSD is het van belang om de gevoelde zwaarte van de traumatiserende ervaring in te schatten. 
Tegenwoordig worden er om deze reden twee typen PTSD aangegeven. 
Deze indeling was aanvankelijk ingegeven door de noodzaak om eventuele diagnostische 
problemen tot een oplossing te brengen. 
Bij type 1 gaat het om een eenmalige traumatische ervaring, terwijl type 2 na herhaalde en daarbij 
meestal langdurige traumatisering optreedt (Van der Hart en Op den Velde, 1991; Kleber et al., 
1991). 
Kleber et al. realiseren zich daarbij dat een dergelijke typering overeenkomsten vertoont met de 
onderscheiding eenvoudig en complex. 
Men kan het type 2 vooral verwachten als het slachtoffer op jonge leeftijd een bijzonder 
gewelddadige, traumatische ervaringenreeks heeft meegemaakt. Van der Hart en Op den Velde, 
alsmede Kleber et al. stellen hierbij dat in dat geval de centrale organisatie van het 'ik' of van het 
'zelf' aangetast wordt. 
Dit is volgens hen vooral het geval bij herhaalde seksuele en/of gewelddadige victimisering door 
een vertrouwd persoon. We kunnen het echter ook zien optreden bij victimisering door 'anonieme'7 
personen: de zo genoemde Indische kampkinderen vertonen vaak een ernstige aantasting van de 

                                                 
7  In dit geval wordt een ‘anoniem” persoon als een ‘niet vertrouwd’ persoon opgevat. 
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centrale organisatie van het 'ik' en het 'zelf', mede door het ondergaan van zeer langdurige en 
bedreigende gebeurtenissen tijdens de gevangenschap, alsmede ná de zo genoemde bevrijding. 
Bij type 2 zijn volgens de experts op dit gebied ernstiger gevolgen te verwachten, zoals volgens 
sommigen een multiple persoonlijkheidsstoornis, ernstige dissociatieve stoornissen, al dan niet in 
combinatie met een persoonlijkheidsstoornis (bij voorbeeld de borderline persoonlijkheidsstoornis) 
(Hart Van der et al., 1991). 
Het is terecht dat Kleber et al. er van uitgaan dat deze indeling echter niet als een scherpe verdeling 
tussen eenvoudig en complex beschouwd mag worden. Er is volgens hen eerder sprake van een 
continuum: wat zich in eerste instantie bijvoorbeeld lijkt aan te dienen als een geval van 
eenvoudige posttraumatische stress, kan bij nader inzien onderdeel vormen van een veel meer 
omvattende posttraumatische problematiek (Kleber et al., 1991). 
Een dergelijke opvatting gaat uit van het ontbreken van eenduidige criteria bij de diagnostisering.  
 
2.3.2.1 Sequentiële traumatisering 
Keilson (1979) heeft PTSD type 2 beschreven toen hij sprak over sequentiële traumatisering - het 
geeft het verloop aan van de traumatische ervaringen die joodse vervolgden tijdens de tweede 
wereldoorlog hadden.  
Deze sequentie verloopt als volgt: 
1. de bezetting en het begin van de terreur; 
2. de directe vervolging, of het zich verborgen houden, of door de gevangenneming; 
3. de periode na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Het begrip sequentiële traumatisering kan men ons inziens ook ten aanzien van traumafenomenen 
eveneens op een veel korter tijdsverloop betrekken - relatief kort na de eerste schokervaring. Deze 
vorm van sequentiële traumatisering heeft betrekking op opeenvolging van de sociale na-effecten 
van het trauma8: 

• de traumatische gebeurtenis, die direct op de eigen gevoelens inwerkt  
In veel gevallen vindt de gebeurtenis in een relatief isolement plaats en is het voor buitenstaanders 
niet altijd gemakkelijk om achteraf (dat wil zeggen na het bekend worden van de traumatische 
gebeurtenis) gedragsveranderingen aan de traumatische ervaring toe te schrijven. 
Voor veel slachtoffers is de ervaring wél te worden erkend van betekenis voor het verwerkings-
proces. 
Er zijn ook veel ervaringen die in het openbaar plaatsvinden, zoals de aardbeving van 1989 te San 
Francisco. Honderdduizenden  hebben deze aardbeving aan den lijve meegemaakt. De individuele 
ervaringen zijn echter niet aan elkaar gelijk. Dit zal vooral voor de inwoners van Santa Cruz 
gelden. Bij de aardbevingsramp is die stad zwaarder getroffen, maar haalde vanwege een geringer 
bevolkingsaantal en geringere bekendheid niet volop het nieuws. Hierdoor was er sprake van 

                                                 
8 De tijd vóór de traumatische gebeurtenis is niet van belang en kan men gevoeglijk weglaten, aangezien een 
schokkende ervaring plotseling en totaal onverwachts plaatsvindt (in tegenstelling tot het schema van Keilson, waar 
sprake is van een langere tijd van bezetting en het beginnen van terreur). 
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vergaande negatie van het leed van de slachtoffers, zodat er secundair een tweede fase van 
traumatisering intrad, gepaard gaande met het gevoel in de steek gelaten te zijn; 

• de tijd erna 
Veel therapeuten beseffen niet genoeg dat de tijd ná de traumatiserende ervaring eveneens 
traumatiserend geweest kan zijn.  
Na de treinkapingen medio zeventiger jaren ervoeren sommige gijzelaars het chaotische van de 
gewelddadige bevrijding na afloop als traumatisch, wat door buitenstaanders niet begrepen werd: 
men moest immers blij en opgelucht zijn 'bevrijd' te zijn?  
Anderen, inclusief therapeuten konden de gevoelens niet begrijpen; laat staan ordenen. 
Het inzicht in Keilsons sequentiële traumatisering kan bijdragen tot een differentiatie van de als 
chaotisch ervaren individuele werkelijkheid - ofschoon hij de problematiek niet als geheugencode-
ring, maar in meer existentiële termen verwoordde. 
 
2.4 Afbakening van niet kunnen spreken 
Niet kunnen spreken kan door vele gebeurtenissen veroorzaakt worden. 
Het is in het navolgende de bedoeling een afbakening  van het niet kunnen spreken te formuleren, 
opdat het duidelijk wordt  hoe het proces van benoemen ná ernstig traumatische ervaringen 
verloopt. 
De benoemingsproblemen die kunnen optreden ná ernstig traumatische ervaringen zijn van een 
andere orde dan de taalproblemen die onderkend worden ten gevolge van psychologische factoren, 
zoals bij dissociatie, alsmede van fysiologische factoren, zoals bij afasie. 
 
2.4.1 Dissociatie 
Het fenomeen dissociatie is belangrijk, omdat volgens diverse auteurs dissociatie regelmatig als 
bijproduct van stress kan op treden. Gezien de toenemende belangstelling voor dissociatie, is het 
nuttig om de opvattingen over benoemingsproblemen bij dissociatie nader te bekijken. Op deze 
wijze is inzicht te verkrijgen in benoemingsproblemen ná extreem traumatische ervaringen. 
Bij het bespreken van dissociatie zullen onder andere gegevens uit het boek 'Traumadissociatie en 
hypnose' (onder redactie van Van der Hart gepubliceerd) gebruikt worden (Hart Van der et al., 
1991). 
 
Dissociatie kan tijdens en na een traumatische ervaring optreden. Het woord trauma betekent 
oorspronkelijk 'lichamelijke verwonding'. Het was Eulenburg die in 1878 het begrip in de 
psychologie introduceerde. Hij gebruikte deze term als metafoor voor de reactie van verbijstering 
en angst op schokkende gebeurtenissen9 (Hart Van der et al., 1991). 
In de negentiende eeuw heeft Janet dissociatie omschreven als het ontsnappen van denkbeelden en 
functies aan de controle en meer dan eens ook aan de kennis van het alledaagse. Van der Hart et al. 
                                                 
9 Tegenwoordig geeft men met het woord ‘trauma’ intense gevoelens van machteloosheid en van intense angst ná het 
meemaken of het vernemen van een schokkende gebeurtenis aan. Er kan echter ook gesteld worden dat angst een 
scheppende waarde in zich kan bergen en dat het leven zonder angst geen echt leven genoemd kan worden. Van der 
Kolk stelde het treffend met de uitspraak dat het leven zonder angst zó troosteloos kan zijn dat een reuzenrad misschien 
plezieriger is dan een goed boek na een nutteloze dag (Hart Van der et al, 1991). 
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stellen daarbij dat die denkbeelden en functies op een onderbewust niveau een eigen leven (gaan) 
leiden en kunnen interfereren met dat alledaagse bewustzijn of ermee alterneren. 
Dit alledaagse wordt extra benadrukt door Janets opvatting dat een herinnering in wezen de actie 
van het vertellen van een verhaal is. Hij pleitte dan ook voor het 'bijschrijven in de autobiografie' 
als therapeutisch hulpmiddel (Hart Van der et al., 1991). 
Dit kan benoemingsproblemen opleveren - in die gevallen zal men niet in staat zijn de emotionele 
en cognitief overweldigende ervaringen in de eigen persoonlijkheid adequaat te integreren.  
Het is dan wel denkbaar dat men de beelden van deze ervaringen van het alledaagse bewustzijn los 
gaat koppelen, om zo de door ons gesignaleerde benoemingsproblematiek te omzeilen. Hierbij 
moet men niet denken aan een cognitief gestuurd proces, maar eerder aan de werking van een 
verdringingsmechanisme. 
Terecht wijzen Kleber, Drayer en Van der Hart erop dat de benadering van Janet zich oriënteert op 
cognitieve schemata, waarbij het afsluiten van elk schema met een gevoel van berusting gepaard zal 
gaan (Kleber et al., 1991). 
 
2.4.1.1 Dissociatie en benoemingsproblemen 
Dissociatie kan volgens huidige gangbare opvattingen zowel partieel als compleet voorkomen: 
1. bij partiële dissociatie ziet men een splitsing tussen de cognitieve en affectieve kant van de 

traumatische ervaring optreden, waardoor men afstandelijk en emotieloos over een gebeurtenis 
kan praten. Gevoelens van angst, woede en verdriet, alsmede lichamelijke sensaties worden niet 
getoond en door de betrokkene niet gevoeld. Dit treft men ook bij alexithymia aan. 

2. bij complete dissociatie onttrekt het bewustzijn zich geheel aan de traumatische gebeurtenis. 
 
Het zou eveneens mogelijk zijn dat slechts een bepaald soort gevoel of emotie in zijn geheel 
gedissocieerd wordt. Soms kunnen emoties die bij een oorspronkelijk traumatische gebeurtenis 
behoren het bewustzijn gaan domineren. Het meest complexe is als het gedissocieerd deel zich 
zodanig uitbreidt dat er een eigen ik-bewustzijn ontstaat en zich als een aparte persoonlijkheid 
ontwikkelt en manifesteert. 
Van der Hart en anderen stellen in navolging van Janet en Charcot, alsmede van Breuer en Freud, 
dat er dan sprake kan zijn van een persoonlijkheidsverdubbeling.  
Dergelijke meervoudige persoonlijkheden kunnen geheel verschillend met ervaren benoemings-
problemen omgaan. Het is denkbaar dat de ene persoonlijkheid erdoor verlamd raakt, terwijl de 
andere persoonlijkheid daar minder last van heeft. 
Volgens beschrijvingen van diverse auteurs weten de verschillende "persoonlijkheden" soms niet 
van elkaar wat ze doen of wat ze zeggen. Dit duidt echter niet op benoemingsproblemen. 
 
2.4.1.2 Dissociatie en herinnering 
In hoofdstuk 4 zal uitvoeriger stilgestaan worden bij het geheugen, vooral wat betreft de invloed 
van het herinneringsvermogen op PTSD. Wij willen nu volstaan met een beschrijving van 
opvattingen over dissociatie en herinneringen. 
Traumatische herinneringen zijn, volgens Van der Hart en Op den Velde, geen echte (oproepbare) 
herinneringen, omdat men in navolging van Janet pas over een traumatische herinnering spreekt als 
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een traumatische ervaring geheel of gedeeltelijk gedissocieerd wordt (Hart Van der et al., 1991). 
Van der Hart en Op den Velde stellen dan ook dat het begrip 'traumatische herinnering' een 
gelegenheidsterm is, aangezien de persoon nog niet in staat is het persoonlijke verhaal van de 
schokkende gebeurtenis te vertellen. 
Gedissocieerde herinneringen mag men niet gelijk stellen aan zo genoemde dekherinneringen. 
Freud stelde al in 1898 dat dekherinneringen niet per se op traumatische herinneringen betrokken 
hoeven te zijn. Van der Hart en Op den Velde schrijven hierbij de kanttekening dat een 
dekherinnering betrekking heeft op een onschuldig lijkende herinnering, die zowel een significante 
andere ervaring afschermt als ernaar verwijst. 
Bij dekherinneringen wordt van enkele soorten herinnering uitgegaan: 
• onvolledige herinneringen uit de kindertijd waarin dat wat belangrijk en emotioneel beladen is, 

onderdrukt of  weggelaten is, terwijl dat wat neutraal is behouden blijft; 
• herinneringen die bij nader inzien onjuist blijken, of die betrekking hebben op ervaringen die 

zich in werkelijkheid helemaal niet in de beschreven situatie hebben afgespeeld; 
Idées fixes worden eveneens tot traumatische herinneringen gerekend. Er worden twee vormen 
idées fixes onderscheiden: primaire en secundaire. 
Een secundaire idée fixe is afgeleid van of geassocieerd met primaire idées fixes. Het is in dromen, 
fantasieën of symptomatisch gedrag herkenbaar - hierbij kan men denken aan het niet aanraken van 
bepaalde soorten fruit, panische gevoelens bij bepaalde kleuren en aan terugkerende droombeelden 
(in feite verwijst men hier volgens de leerpsychologie naar fobische reacties als gevolg van 
generalisatie van primair geconditioneerde angsten). 
In 4.1 zullen we beschrijven hoe de herinneringen aan een traumatische ervaring als een baaierd 
van ongeordendheden opgeslagen kunnen worden. Het ligt dan voor de hand er van uit te gaan dat 
de herinnering aan een traumatische ervaring ten dele gedissocieerd kan worden. Verder moge 
herinnerd worden aan de oorspronkelijke definitie van PTSD waarin de voortdurende herbeleving 
centraal staat en men niet a priori er van uit kan gaan dat een traumatische ervaring in zijn totaliteit 
gedissocieerd vergeten kan worden, om veel later als opgediepte herinneringen (zie 4.2.2) weer op 
te duiken. 
Dit is echter een definitoir probleem waar het laatste woord nog niet over gezegd is 
 
2.4.1.3 Enkele opmerkingen 
Het is de vraag of men door het 'bijschrijven in de autobiografie' wel in staat is om zijn geheugen 
bij te stellen. 
Deze opvatting van Janet  is gebaseerd op het vertrouwen in de heilzame werking van verbale 
uitingen, nadat de persoon een zekere mate van stabiliteit heeft weten te bereiken. Hier is eerder 
sprake van een paradoxaal aspect, omdat wellicht te weinig rekening wordt gehouden met de 
nawerking van bewustzijnsproblemen die ná ernstig traumatische ervaringen voor kunnen komen 
(overigens is bij Janet ook niet te verwachten dat expliciet aandacht wordt besteed aan 
benoemingsproblemen, omdat door de nadruk op dissociatie het benoemingsaspect door het 
wegvallen uit het bewustzijn niet meer aan de orde komt). 
Tegenwoordig wordt meervoudige persoonlijkheidsstructuur in de DSM-IV aangeduid als 
"dissociatie identiteitsstoornis", waarbij onder andere opvallend is dat elke scherp van elkaar te 
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onderscheiden persoonlijkheidstoestand een eigen en betrekkelijk langdurig patroon van het 
waarnemen van, het omgaan met en het denken over de omgeving en zichzelf vertoont. 
Het denken over de omgeving en zichzelf doet echter een sterk beroep op verbale vermogens. Bij 
opkomende benoemingsproblemen kan elke afgescheiden persoonlijkheidstoestand zich uitsluitend 
op slechts een beperkt deel van de bedreigende problematiek richten. 
Het begrip dissociatie zal bij een bespreking  steeds nader verduidelijkt moeten worden, vooral als 
het wordt gekoppeld aan MPS of dissociatieve identiteitsstoornis.  
Crombag en Merckelbach wijzen er op dat Freud zijn hele leven lang met de definiëring van het 
begrip verdringing geworsteld heeft: enerzijds beschouwde Freud verdringing als een bewuste en 
strategische poging van het Ego om zich van pijnlijk materiaal te ontdoen, terwijl hij anderzijds 
verdringing als een automatisch en onbewust verlopend proces beschreef (Crombag en 
Merckelbach, 1996). Het begrip verdringing komt vooral in de psychoanalyse als centraal concept 
naar voren. 
Uiteraard kan verdringing slechts het ene of het andere zijn; tenzij men aparte termen voor de twee 
genoemde fenomenen reserveert. Een samensmelting van twee volledig tegenovergestelde 
definiëringen is echter niet mogelijk en wetenschappelijk niet adequaat. 
Uiteindelijk heeft Anna Freud gekozen voor de opvatting dat het verdringingsproces ongewenste 
herinneringen, emoties en gedachten volautomatisch naar het onbewuste dirigeert. 
Deze keuze wordt tegenwoordig door veel psychiaters en psychologen als waar geaccepteerd. 
Hierbij moet echter aangetekend worden dat een dergelijke keuze niet op wetenschappelijk 
falsifieerbare bevindingen gebaseerd is; dat wil zeggen dat men bij deze aanname er in principe van 
uitgaat dat het onbewuste met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden 
gepostuleerd. 
De uiteindelijk geaccepteerde definitie is in formele zin echter strijdig met bepaalde opvattingen 
over de werking van het geheugen. Als men er van uitgaat dat álle indrukken opgeslagen blijven, is 
verdringing zeker wel mogelijk. Gaat men bij de confrontatie met zintuiglijke indrukken er vanuit 
dat het geheugen in bepaalde gevallen niet goed afgesloten kan worden (waardoor die indrukken 
eenvoudigweg niet opgeslagen kùnnen worden), dan moet men tevens erkennen, dat ook niet alles 
automatisch en onbewust verdrongen kan worden. Een bevinding die overigens in het werk van 
Van der Kolk op empirisch gefundeerde hersenfysiologische inzichten is gebaseerd (Van der Kolk, 
1995).  
In 4.2.2.3 zullen problemen rond zo genoemde hervonden herinneringen aan de orde gesteld 
worden, waarbij wij stellen dat veel van deze herinneringen eerder als opgediepte herinneringen 
beschouwd kunnen worden. 
 
2.5 Slotopmerking 
De stelling in de DSM-III-R bij de definiëring van PTSD, dat de gebeurtenis die men meegemaakt 
heeft buiten het patroon van de gebruikelijke menselijke ervaring ligt en duidelijk leed zou 
veroorzaken bij vrijwel iedereen, is in DSM-IV weggelaten. Dit kan men als een 'positieve' 
ontwikkeling beschouwen. 
Helaas zijn er nu eenmaal gebeurtenissen die ogenschijnlijk buiten patronen van gebruikelijke 
menselijke ervaringen plaatsvinden. Incest, verkeersongevallen, oorlogshandelingen en al die 
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andere ernstig traumatische ervaringen komen echter zó frequent voor dat men zelfs zou kunnen 
stellen dat ze wel degelijk binnen het patroon van menselijke ervaringen dienen te worden opgevat. 
De vraag richt  zich dan onvermijdelijk op een discussie wat men onder 'gebruikelijk' moet 
verstaan. 
Het in DSM-III-R specifiek vermelden van het extreme van bepaalde gebeurtenissen laat te veel 
ruimte over om te discussiëren of iets nu wel of niet voor iedereen leed zal veroorzaken. 
Het voeren van discussies of een gebeurtenis buiten het patroon van gebruikelijke menselijke 
ervaringen valt, zal weinig vruchtbaar zijn. Niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar 
vooral ook voor de praktijk. 
De sequentiële traumatisering, waar Keilson op wijst dient niet te worden veronachtzaamd en kan 
met een kleine bewerking in principe ook toegepast worden op PTSD type 1. 
 
De speciale aandacht die in DSM-IV besteed wordt aan met name jonge kinderen is vanuit 
etiologisch oogpunt belangrijk. Vooral zeer jongen kinderen zijn uiterst kwetsbaar. 
In dit kader is relevant dat jonge kinderen die ernstige traumata hebben meegemaakt, op latere 
leeftijd problemen kunnen krijgen. 
Zeer jonge kinderen hebben een onderontwikkelde taalbeheersing. Wanneer angstdromen optreden, 
zijn zij later niet in staat deze dromen in woorden uit te drukken. 
Het benoemingsprobleem in deze gevallen komt dan ook voort uit het domweg ontbreken van een 
goede taalontwikkeling en taalbeheersing. 
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3. SLACHTOFFERS VAN PTSD: ENKELE CASE STUDIES 
 
 
 
 
Case studies kunnen problemen waarmee slachtoffers van PTSD worstelen, verduidelijken. In dit 
korte hoofdstuk zal een case study beschreven worden waarbij sprake is van PTSD type 2. 
Centraal bij deze case study staan de benoemingsproblemen die men op een of andere wijze bij 
zichzelf bespeurde en die het slachtoffer belemmerde in allerlei externe contacten. 
Daarnaast zullen enkele case studies gegeven worden, zoals die in de wereldliteratuur zijn 
overgeleverd. Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan de beschrijvingen van in het oog 
springende lichamelijke sensaties, die voor het benoemen van emotionele ervaringen gebruikt 
worden. 
Ten slotte zullen  twee begrippen nader uitgewerkt worden: extralingualiteit en emotionele 
belevingsaspecten ~ lichamelijke sensaties. 
 
3.1 Case studies 
3.1.1 Martina 
Martina scheidde op achtenveertig jarige leeftijd na bijna vierentwintig jaar huwelijk van haar man. 
Zij was onderwijsbegeleidster en haar man was straathoekwerker. 
De mensen in haar directe omgeving waren 'met stomheid geslagen', toen zij van de scheiding 
hoorden. 
Zij merkte dat zij zich niet kon uiten over het ‘waarom’ en dat zij zich nog sterker terugtrok als zij 
het tóch probeerde. 
Het alleen wonen beviel haar, maar na enkele weken ontdekte ze dat het huis 'te vol' was: overal 
werd ze op een negatieve manier aan haar gewezen partner herinnerd - zij was in het huis gebleven. 
Hij was bij een oudere collega ingetrokken en woonde ruim honderd kilometer verderweg. 
Aangezien zij zich niet kon uiten en daar last van ondervond, zocht ze hulp. 
Het intake gesprek bij de hulpverlener verliep moeizaam: ze kon zich niet uiten, ze wilde zich niet 
uiten; maar toch verlangde ze van zichzelf dat ze het deed. 
Uiteindelijk kwamen de redenen voor de scheiding naar voren. 
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Haar gewezen partner had als kind op een katholieke jongensschool gezeten, waar hij diverse malen 
door een pedofiele pater misbruikt was.  Daarna had hij nooit meer een seksuele relatie gehad, 
totdat hij Martina ontmoette. Hij was haar eerste ‘vriendje’. 
Hun seksuele verhouding verwoordde ze uiteindelijk als volgt "je kunt beter 's ochtends seks 
hebben, want dan gaat het tenminste normaal en is het snel voorbij".  
In de loop van de therapie bleek dat haar gewezen partner haar het liefst anaal benaderde, hoewel 
zij door een ernstig ongeluk op zeventien jarige leeftijd daartoe niet goed in staat was. 
Verder bleek dat hij in hun tweede huwelijksjaar een homoseksuele relatie met zijn baas had gehad. 
Toen dat uitkwam, zei hij dat dat een vergissing was en dat dat nooit meer zou gebeuren. 
In de loop van hun huwelijk had hij diverse malen relaties met vrouwelijke collega's, vooral 
collega's die hij ontmoette toen hij cursussen aan collega's gaf. 
Met zijn voormalige baas heeft hij naar alle waarschijnlijkheid nog onregelmatig contacten gehad. 
Uiteindelijk verwoordde ze haar onmacht door te stellen dat ze nooit meer een man wilde hebben. 
In het begin kostte het haar ook extralinguaal moeite om over haar ervaringen te praten. Als zij het 
over anale seks had verhulde zij zich in algemene termen, zoals "het was vrouwonvriendelijk - ik 
liet het maar toe, want dan was ik er ten minste van af". Pas veel later verwoordde ze haar 
ervaringen als regelmatige verkrachtingen. 
In overleg met haar therapeut werd besloten om desensitisatie toe te passen, waarbij de ademhaling 
centraal stond. 
Na vijf intensieve sessies en nog een vervolgsessie na een half jaar, verklaarde ze dat ze eindelijk 
kon praten en dat ze het gevoel had eindelijk 'bevrijd' te zijn. Haar in het begin geuite onmacht over 
contacten met mannen, heeft ze achter zich gelaten: een jaar na het beëindigen van de therapie ging 
ze samenwonen met een man die ze pas een half jaar kende. 
 
3.1.1.1 Commentaar bij Martina 
Martina had haar bijna vierentwintig jaren huwelijk beleefd als één aaneenschakeling van 
verkrachtingen, maar kon zich daar niet over uiten. Uiteraard niet tegen haar toenmalige 
echtgenoot, maar ook niet tegen mensen die ze vertrouwde.  
De langdurige verkrachtingen binnen het huwelijk legden bij haar een schuldgevoel op en ze 
genoot van twee operaties die ze tijdens haar huwelijk had ondergaan: ze beschouwde de 
buikoperaties als een vorm van huwelijksvakantie. 
Naarmate de ontrouw van haar toenmalige partner toenam en de seksualiteit zich steeds meer op 
anaal verkeer richtte, raakte ze "dichtgeslibd", zoals zij haar onmacht om te praten benoemde. 
Daarnaast gaf ze zichzelf een hoge mate van schuld; vooral omdat hij buiten de verkrachtingen 
teder kon zijn. 
Pas veel later legde ze de schuld niet meer bij zichzelf. 
De scheiding is zonder al te grote problemen uitgesproken. Toen haar voormalige partner contact 
met haar zocht om het een en ander 'uit te praten', weigerde ze dat. Zij vertelde haar therapeut dat 
het niet was omdat ze geen woorden wist, zoals vroeger, maar omdat het niet meer hoefde. 
De benoemingsproblemen die haar belemmerden, waren nagenoeg verdwenen en ze ervoer dat als 
een bevrijding.  
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3.1.2 Enkele emotionele beschrijvingen uit de wereldliteratuur 
In de literatuur kan men diverse voorbeelden van emotionele beleving aantreffen. Het beschrijven 
van belevingsaspecten is ook in de vroegste bronnen terug te vinden, waarbij schuld en boete veel 
besproken thema's zijn. Het is opvallend dat men niet vaak beschrijvingen van lichamelijke 
sensaties en belevingsaspecten aantreft. 
 
3.1.2.1 Het Gilgamesj Epos 
Het Gilgamesj Epos (Gilgamesj, 1958) is een op kleitabletten teruggevonden Babylonisch epos van 
± 2000 jaar voor onze jaartelling. Het beschrijft het leven van Gilgamesj, koning van Uruk, die met 
zijn vriend Enkidu op zoek naar het eeuwige leven gaat. 
In dit verhaal is regelmatig sprake van de verlammende werking van angst, vooral geuit in 
lichamelijke sensaties, zoals 'zwakke handen' en 'verlamde armen'. 
Bij de dood van Enkidu wordt een nachtmerrie beschreven en toont Gilgamesj rouw, verdriet en 
zelfs overlevingsschuld. Opvallend in zijn primaire reactie is, dat hij zowel de dood van zijn vriend 
ontkent, als er over rouwt: 

• hij ontkent in eerste instantie het sterven van Enkidu. 
...maar die sloeg de ogen niet neer; hij bevoelde zijn hart - dat klopte niet meer. Toen omhulde hij 
de vriend gelijk een bruid. Daarna loopt hij rond als <een leeuw>, <wiens welpen in de kuil zijn 
gevangen>, of van een leeuwin, wier welpen men geroofd heeft... 

• hij toont zijn rouw openlijk. 
...telkens keert hij zich weer tot <zijn vriend>, rukt zich de haren uit en gooit die ter aarde, scheurt 
af en werpt weg zijn tooisel <als ware het vuil>... 

• hij ontkent de dood van zijn vriend. 
...bij dag en nacht beweende ik hem; niet wilde ik toestaan, dat men hem begroef - in geval hij zou 
opstaan op mijn geroep - zeven dagen en zeven nachten, totdat het gewormte zijn neus 
binnendrong... 

• hij toont overlevingsschuld. 
...sinds hij weg is, kan ik het leven niet vinden, als een rover snel ik midden door de steppe... 
 
Uit deze citaten ziet men diverse verschijnselen die er op wijzen dat Gilgamesj de dood van Enkidu 
als een traumatische gebeurtenis ervaren heeft. Er is sprake van dat de angst zijn gemoed bekroop 
en dat hij van doodsangst vervuld over de steppe zwierf. 
Het verscheuren van zijn kleren komt in onze westerse maatschappij nagenoeg niet meer voor. Wat 
betreft de rouwverwerking is er in onze samenleving een afstand gekomen tussen de eigen 
gevoelens en wat de mores ons van buitenaf oplegt. Andere volkeren hebben andere mores en dus 
andere rouwverwerkingsmogelijkheden. 
 
3.1.2.2 De Tenach 
De Tenach staat bij de meesten beter bekend onder de naam het Oude Testament van de bijbel en is 
tussen de 4000 en 2600 jaar geleden ontstaan. 
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Oorspronkelijk was de Tenach een theologische getuigenis. Een theologisch geschrift in de vorm 
van geschiedenisverhalen, opdat de getuigenissen beter zouden kunnen beklijven. Het gaat daarbij 
dus minder om emotionele belevingsaspecten en lichamelijke sensaties.  
Een van de bijbelboeken is Job, daar treft men een voorbeeld van iemand met schuldgevoelens aan: 
• ...hem beangstigen nood en benauwdheid, zij overweldigen hem als een koning gereed voor een 

stormloop... 
• ...waarom is mijn pijn zo altoosdurend en mijn wond ongeneeslijk, en wil zij zich niet laten 

helen... 
• ...mijn oog is dof geworden van verdriet, al mijn leden zijn als een schaduw... 
• ...als ik eraan denk, sta ik verschrikt en grijpt siddering mij aan... 
 
Bij theologische geschriften worden boodschappen veelal in een mystieke samenhang verhuld, om 
zo de grootsheid van een god en de kleinheid van een mens aan te kunnen geven. 
 
3.1.2.3 De Edda 
De Edda is de naam van twee grote verzamelwerken uit de oud-IJslandse literatuur. 
Het prozagedeelte (de Snorra-Edda) is rond 1200 na Christus ontstaan en berust op een oude 
Germaanse sage, terwijl het poëzie gedeelte (de Saemundar-Edda) tussen de 9e en de 13e eeuw van 
onze jaartelling is geschreven (Edda, 1978). Beide gedeelten tonen vrijwel geen rechtstreekse 
beschrijvingen van emotionele belevingsaspecten en lichamelijk sensaties. 
Mogelijk is dit te verklaren uit het gegeven dat de Germanen altijd een 'stoere' indruk wilden maken 
en dat uitten in veel strijd en geweld. Strijd en geweld leveren echter leed en dood op, maar dat 
woog voor die Germanen niet op tegen het vooruitzicht op een ereplaats in het Walhalla. 
In het verhaal 'Het gevecht met de draak' wordt gesteld dat rouw en smart door twisten en mede (= 
een honingwijn) veroorzaakt worden, alsof het daarmee gerechtvaardigd is. 
In 'Het Lied van de Hoge' staat de volgende spreuk: een onvroed man waakt menig uur en heeft 
over alles angst; dan is hij vermoeid als de morgen komt: het kwaad is niet minder kwaad. 
Beschrijvingen van emotionele belevingsaspecten treft men pas aan bij de liederen van Gudrun. Zij 
vertoont emoties als verstijving en numbing als Sigurd gestorven is: 
• ...eertijds zat Gudrun stervenbereid, door smart overmand bij Sigurds lijk: zij weende niet hevig, 

noch wrong haar handen, noch jammerde luid als jonge vrouwen... 
Zij wist zich omgeven door wat tegenwoordig 'social support' genoemd wordt: 
• ...veel verstandige strijders kwamen, opdat  het leed zij lichter maakten, toch kon Gudrun 

geenszins wenen, haar smart was te diep, zij dacht te sterven... 
Pas later laat ze haar gevoelens toe en dan ervaart men bij haar waarneembare lichamelijk sensaties, 
zoals haar wang die kleur kreeg. 
 
3.1.2.4 De Ilias 
Waarschijnlijk was het Homerus die dit werk rond 800 voor Christus geschreven heeft. Het is de 
geschiedenis over het Griekse beleg van de stad Troje (Homerus, 1958). 
Ofschoon het om een langdurig beleg en een bloedige oorlog gaat, treft men in dit verhaal weinig 
beschrijvingen van belevingsaspecten en lichamelijke aspecten aan. 
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Na de dood van Patrocles leest men dat Achilles en de zijnen weeklaagden en hun paarden met 
lange manen rondom het lijk stuurden, terwijl ze schreiden, zodat ...nat van tranen was het zand, 
nat ook de rusting der mannen, want zó zeer misten zij in hun hart de dappere strijder, die steden 
bedwong…. 
Niet lang daarna verschijnt Patrocles in een droom aan Achilles. Tegenwoordig zou men dit als een 
vorm van ontkenning en nog niet aanvaarden van de dood van zijn vriend beschouwen. 
Na die droom besluit Achilles zich zijn blonde haren af te snijden, als teken van rouw. Dit afsnijden 
heeft meer te maken met een politiek inzicht waarbij openlijke rouwbetoning wel eens gunstige 
effecten zou kunnen opleveren; terwijl er anderzijds sprake van een mystieke handeling is. Achilles 
had zijn haren ter ere van de stroomgod Spercheios laten groeien. 
Wat in de Ilias wel regelmatig te lezen is, is de angst dat de hemel naar beneden zal vallen. 
Dergelijke mystieke angstbeelden worden echter ook bij andere volkeren aangetroffen. 
 
3.1.2.5 De Bhagavadgita 
De Bhagavadgita is minder oud dan het Gilgamesj Epos en dan de Tenach. Het is een 700 strofen 
tellend onderdeel van het Indische epos Mahabharatma. 
Bhagavadgita betekent 'Het Lied van de Verhevene', waarmee de god Krsna bedoeld wordt, die 
zich als wagenmenner aan Arjuna openbaart. 
Het is gedurende de tijdspanne van de 5e eeuw voor tot in de 2e eeuw na onze jaartelling 
geschreven. 
Arjuna voelt vlak voor een grote strijd niets voor het gevecht. Zijn weerzin wordt plastisch 
beschreven, in termen als ‘van medelijden sidderend’ , ‘blode versagend’, ‘in zondig vertwijfelend’ 
en ‘voor zijn eer beducht’. 
Een interessante opsomming, omdat hij aan de ene kant duidelijk beducht voor zijn eer is, terwijl 
hij aan de andere kant geen keuze wil maken. Hij smeekt Krsna zelfs letterlijk die keuze voor hem 
te maken. 
De strijd zal hem tegenover een deel van zijn familie stellen. In het gesprek met Krsna toont Arjuna 
zijn gevoelens eveneens hoofdzakelijk in lichamelijk sensaties: 
...nu ik daar al mijn magen zie, o Krsna, zo belust op strijd, verstijven mij de leden, ach, mijn mond 
verdroogt, mijn lichaam beeft, het haar rijst mij te berge en al mijn kracht begeeft mij. 'k Sidder, zie 
mijn boog ontvalt mijn hand, mijn hand verdroogt van hitte en ik vermag niet staan te blijven, mijn 
verstand gaat van verbijstering te loor... 
Hij concludeert zelfs dat het leven ongenietbaar zal worden en tenslotte werpt hij zijn pijl en boog 
weg en zijgt verbijsterd op de bodem van zijn wagen neer. 
Hierop vertoont Krsna zich in een visioen aan Arjuna. De gevolgen zijn zeer 'menselijk' verwoord: 
...verbijsterd, met gebogen hoofd en van ontroering huiverend stond Arjuna daar voor zijn god, 
vouwde de handen saam en sprak (...) Toch doemt voor hen die U duchten een beeld op van 
veelhoofdig, veelarmig, veelvoetig en dat met zijn geweldige kaken en ogen de werelden sidderen 
doet ... en ook mij (...) mijn krachten verlammen, mijn ziel bezwijkt... 
Opvallend zijn de mimische uitingen, die naar Arjuna's toestand verwijzen. Blijkbaar was ook 
Arjuna niet in staat om op rechtstreekse wijze zijn diepe emoties in taal uit de drukken. 
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In deze citaten kan men vaak een spanning tussen fysiologische en magische aspecten aantreffen. 
Dit is aanleiding om deze aspecten nader te bespreken, waarbij dergelijke uitingen als extralinguale 
uitingen beschouwd mogen worden. 
Duijker gaat er vanuit dat wij ons op doeltreffende wijze van de taal bedienen. Hij is hierin vrij 
optimistisch. Volgens hem komen in een gesprek zelden misverstanden over de bedoeling van de 
spreker voor. Letterlijk stelt hij: ‘onze beheersing der werkelijkheid komt niet ondanks, maar 
dankzij het symbool tot stand’ (Duijker, 1946) 
Dat men desondanks vaak niet in staat is om zich adequaat te uiten, ontleent Duijker aan de 
omstandigheden dat in de spreeksituatie naast verbale elementen ook andere factoren aanwijsbaar 
zijn. Hij noemt deze factoren extralinguale uitingsvormen. Juist door deze uitingsvormen zullen 
dieren onze taal nooit leren beheersen. Hooguit kan men dieren op specifieke signalen laten 
reageren. 
Molcho (1983) vergelijkt extralingualiteit met 'de handschoen van de ziel' en vraagt zich af of hij 
een lichaam heeft, of een lichaam bezit. Hij concludeert dat hij een lichaam is, zolang hij leeft en 
nog met anderen kan communiceren. Deze identiteit verduidelijkt hij met twee Engelstalige 
begrippen: somebody is iemand, terwijl niemand letterlijk een nobody is. 
 
3.2 Extralingualiteit 
Als men blijkbaar niet in staat is op rechtstreekse wijze zijn diepe emoties in taal uit te drukken, 
kan men met behulp van andere uitingsmogelijkheden een nadere indruk van deze emoties 
verkrijgen. 
In het navolgende wordt dit gedaan naar aanleiding van inzichten over extralinguale uitingen en 
magisch-rituele handelingen. 
Dergelijke uitingsvormen hebben een aanvullende en/of ordenende functie. 
Ten slotte zal aandacht besteed worden aan de samenhang tussen emotionele belevingsaspecten en 
lichamelijk sensaties. 
 
3.2.1 Extralinguale uitingen 
Magische houdingsmodaliteiten en lichamelijke uitingen kan men in bepaalde opzichten als 
begeleidingsverschijnselen van de taaluitingen opvatten, met name als er sprake is van intentionele 
communicatie. Er kan dan in feite sprake zijn van extralinguale uitingen. 
De term extralinguale elementen in de spraak verwijst niet alleen naar intonatie en mimiek, maar 
vooral ook naar gebaar en cultureel bepaalde motorische uitingen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Duijker het de ludieke karakteristiek van 'met handen en voeten praten' meegeeft. 
Er worden pas resultaten mee bereikt, als men zich eerst op de gewenste manier ingesteld heeft. 
Duijker geeft hierbij het volgende voorbeeld. Worden aan proefpersonen tegenstrijdige opdrachten 
gegeven (zoals met een streng bevelende mimiek iets vriendelijks vragen), dan kan dit alleen als 
men innerlijk gelijktijdig een strenge, bevelende en vriendelijke, vragende houding aanneemt. Dit is 
echter psychologisch onmogelijk. 
Het mimisch en pantomimisch gedrag zijn ten nauwste verbonden met de intonaties. 
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Dit kan men in het bijzonder onder afatische patiënten aantreffen. Afatici kunnen ondanks hun 
handicap door middel van modulatie en intonatie hun bedoelingen en wensen betrekkelijk duidelijk 
maken. 
Dit treft men niet bij alexithymia aan, omdat afatici, in tegenstelling tot lijders aan alexithymia, nog 
steeds emoties ervaren en kunnen tonen10. 
Het substituut-karakter van de pantomimiek manifesteert zich uiteraard het duidelijkst, wanneer 
spreken geen effect zou hebben (zoals in een fabriekshal met denderende machines), of wanneer 
spreken letterlijk onmogelijk is (zoals bij doofstommen) (Duijker en Uhlenbeck, 1975). 
De extralinguale elementen zijn in die gevallen niet meer ondersteunend, maar fungeren eerder als 
op zichzelf staande uitingsmogelijkheden. 
 
Het begrip 'extralingualiteit' suggereert dat de gebaren een surplus vormen. 'Surplus' kan meestal 
gemist worden. Extralinguale uitingen echter niet. Het bijwoord 'extra' moet dan ook gelezen 
worden als 'bijbehorend'. 
Extralinguale uitingen zijn bijbehorende taaluitingen. 
Taaluitingen zijn niet alleen primair communicatief, maar kunnen ook bedoeld zijn om magische en 
rituele belevingen te uiten. 
Magische taaluitingen zijn in wezen in standaard vorm gemoduleerde verbale uitingen. 
Rituele uitingen zijn niet strikt verbaal. Te denken valt daarbij aan rituele dansvormen, als mede 
aan godsdienstige en kerkelijke riten. De Ketjak, ook bekend als de Balinese Apendans, lijkt bij 
voorbeeld op een combinatie van magische en rituele elementen. Toeristen beseffen echter niet dat 
deze dans vrij recent ontstaan is: in de dertiger jaren van de twintigste eeuw heeft de Duitse schilder 
Walter Spies voor een film de choreografie van de Ketjak geschreven. Hierbij liet hij zich 
inspireren door Balinese hanengevechten en door reeds eeuwen bestaande dansen, waarbij de 
dansers in trance raken (Zoete en Spies, 1938). 
Magisch-rituele taaluitingen worden gebruikt om opkomende chaos te bezweren en een ordening 
aan te kunnen brengen. 
In een gesprek met Moyers stelt Cambell dat ook mythen en riten middelen kunnen zijn om de 
geest in harmonie met het lichaam en de 'leefwijze' van de natuur te brengen (Cambell en Moyers, 
1990). Het woord 'leefwijze' is tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het zelfs in de context van 
het gesprek niet duidelijk is wat men onder een leefwijze van de natuur zouden moeten verstaan.  
De rituele componenten zijn instrumenteel om de magische bezweringen te bewerkstelligen. 
Bij rituelen ziet men sterk gestileerde, nogal rigide en stereotiepe reeksen van handelingen of 
gedragingen. Is er sprake van een aaneengeschakelde reeks rituelen, dan is er sprake van een 
ceremonie. 
Soms kan degene die een ritueel of een ceremonie uitvoert dit zo dwangmatig herhalend uitvoeren 
dat er sprake is van een dwangmatige persoonlijkheid met dwangneurotische trekken. 
Rituele ceremoniën treft men niet alleen bij zo genoemde primitieve volkeren aan. Het door middel 
van successievelijk in stadia en volgens een vast patroon handelingen uitvoeren voordat een elftal 

                                                 
10 Alexithymia is het onvermogen om opgedane emoties te uiten en nader te specificeren. Het treedt in uiterste gevallen 
op na zeer ernstig traumatische ervaringen. 
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het speelveld opgaat vertoont trekken van een rituele ceremonie. In feite is een dergelijke 
ceremonie een nauwelijks verhulde vorm van bijgeloof11. 
Voor zover in rituele ceremoniën taal gehanteerd wordt, staat dit meestal vrij ver van het dagelijkse 
taalgebruik. Aan bepaalde taaluitingen wordt een omnipotentie van gedachten toegedicht, omdat 
men gelooft dat men de eigen wensen, verlangens en verwachtingen op deze manier in de 
buitenwereld kan beïnvloeden. Ter afbakening is het zinvol het verschil met extralingualiteit aan te 
geven: de extralingualiteit waar Duijker op wijst, handelt over het directe taalgebruik. Het omvat de 
hulpmiddelen om een boodschap te benadrukken. 
Men ziet dat tijdens een gesprek in de geuite gebaren. 
Als men wil aangeven dat iets meer dan in orde is, dan kan men zijn woorden bekrachtigen door 
een opgeheven duim te tonen. 
Dergelijke extralinguale taaluitingen noemt Duijker tekens en deze zijn cultuurbepaald; ze hebben 
de bedoeling een boodschap aan een ander over te dragen en niet zo zeer de omgeving te 
beïnvloeden, zoals bij een ritueel. 
De interpretatie van gebruikte tekens is door de culturele verschillen niet altijd makkelijk. 
Een voorbeeld ziet men bij een leraar op een mavo, die op een rapportvergadering een 
Marokkaanse jongen als 'onbeschoft' en 'onopgevoed' betitelde. Bij navraag blijkt dat de jongen de 
leraar nooit aankijkt als hij vermanend toegesproken wordt. Het was de leraar niet bekend dat de 
jongen van huis uit geleerd heeft dat het juist onbeleefd is iemand aan te kijken; vooral als je een 
berisping krijgt. 
Een ander voorbeeld is het V-teken dat Churchill tijdens de oorlog maakte. Dit teken voor 
overwinning (V for victory) is in sommige landen oorspronkelijk een vervloeking en een seksuele 
belediging. In die gevallen is de palm van de hand naar het gezicht gekeerd (Morris, 1979).  
De grote interculturele verschillen die men bij extralinguale gebaren aan kan treffen, wijzen op de 
wijdverbreidheid er van. Het onderstreept en benadrukt dátgene wat men wil zeggen. Zonder dat 
men daar duidelijk bewust van kan zijn, kan men dergelijke bijbehorende taaluitingen in een 
religieuze of aanverwante context ook magisch-ritueel gebruiken. Er is dan geen sprake van 
alledaagse intercommunicatie, omdat de spreker als intermediair voor een "hogere macht" fungeert. 
Het omgekeerde komt ook voor: wat oorspronkelijk mythisch-ritueel was, verwaterd tot 
routinematige gewoontevorming en krijgt dan een alledaagse betekenis. 
 
 
 

                                                 
11 Een ander voorbeeld is het dopen van een schip. Toen het nagebouwde VOC-schip de Batavia door de koningin in 
april 1995 gedoopt werd, gebeurde dat met water uit de Indische Oceaan, waar de oorspronkelijke Batavia vergaan was. 
Het is gebruikelijk een schip te dopen, meestal gebeurt dat met champagne. Dit gebruik is oeroud: vroeger werd geen 
schip, en zeker geen oorlogsschip, te water gelaten voordat er bloed aan de kiel zat. 
Krijgsgevangenen of slaven werden daartoe op de helling vastgebonden. Ze werden uiteraard vermorzeld als het schip 
naar beneden gleed. 
Het dopen van een schip met champagne of ander vocht is een rituele ceremonie uit vroegere tijden en minder 
bloederig. 
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3.3 Emotionele belevingsaspecten en lichamelijke sensaties vanuit hedendaagse gezichts-
punten 
De anekdotische waarnemingen uit de wereldliteratuur waren ontleend aan beschrijvingen van min 
of meer directe belevingen. De thans aan de orde zijnde vraagstelling heeft betrekking op de 
samenhang tussen emotionele belevingsaspecten en lichamelijke sensaties. 
Emotionele belevingsaspecten kunnen, zoals ook anekdotisch werd beschreven, tot lichamelijke 
sensaties leiden. Er hoeft dan echter geen extralingualiteit op te treden, hoewel sommige 
extralinguale uitingen wel degelijk lichamelijke sensaties verduidelijken. Een verkeersslachtoffer 
dat zijn ervaringen beschrijft kan dit met een mimiek doen waaruit het afgrijzen af te lezen valt. 
Terecht wijzen Duijker en Uhlenbeck erop dat mimiek innerlijke gesteldheden, die niet of 
nauwelijks in woorden te vatten zijn, weerspiegelen (Duijker en Uhlenbeck, 1975). 
In de regel gaat men er vanuit dat elke mimiek 'spontaan' is. Spontaan betekent hier dat er een 
'echte' gesteldheid of intentie van de spreker weergegeven wordt. Dit zou betekenen dat een 
gelaatsuitdrukking een spreker kan 'verraden'. 
Dat verraden is echter niet alleen gebaseerd op een spontane uiting, aangezien het gebruik van 
mimiek mede door culturele invloeden wordt bepaald. 
In diverse culturen kan men groteske vormen van mimische en rituele uitingen aantreffen.  
Aangezien Nederland een multicultureel land is, kan men deze uitingsvormen ook bij ons 
aantreffen en niet alleen in zo genoemde primitieve samenlevingen. 
Bij mensen met posttraumatische stressstoornissen  moet rekening gehouden worden met deze 
culturele verschillen. 
Onder de politieke vluchtelingen kan men ernstige gevallen van posttraumatische stressstoornissen 
verwachten. De meesten van hen komen uit landen of streken waar de traditionele geneeskunde 
algemener in zwang is dan onze wetenschappelijke medische zorg. 
Traditionele genezers komen op verschillende manieren tot hun oordeel en gebruiken zeer 
verschillende rituelen, afhankelijk van de cultuur en het specifieke geval. De Jong gaat er vanuit dat 
sommige van deze rituelen waardevol kunnen zijn voor de behandeling van ernstig psychisch lijden 
(De Jong, 1993) 
Bij het vertalen van emotionele belevingsaspecten in lichamelijke sensaties wordt meestal aan 
klachtenpatronen gedacht. Van Vliet en Gijsbers Van Wijk onderscheiden in hun artikel de 
volgende begrippen, die betrekking hebben op emotionele belevingsaspecten en lichamelijke 
sensaties (Vliet en Gijsbers van Wijk, 1990): 
1. somatisatie stoornis (als psychiatrisch ziektebeeld); 
2. somatiseren (het uiten van psychosomatische problemen, zoals lichamelijke klachten) en 
3. medisch onverklaarde lichamelijke klachten (klachten waarvoor noch een lichamelijke, noch een 
psychosomatische oorzaak voorhanden lijkt). 
Bij de beschrijving van lichamelijke sensaties zal vooral van medisch onverklaarbare lichamelijke 
klachten uitgegaan worden. 
Beide auteurs beschrijven hoe cognitief-psychologische inzichten over de waarneming van 
lichamelijke sensaties als symptomen van ziekte een bijdrage aan een meer integrale en 
gedifferentieerde benadering van het somatisatie proces kunnen leveren. Het model dat ze hiervoor 
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gebruiken gaat uit van een zekere spanning tussen externe en interne informatie, zowel kwantitatief 
als kwalitatief, waarna een selectief zoekproces uiteindelijk tot een adequate diagnose kan leiden. 
Dergelijke cognitieve analysemodellen voor psychosomatische klachten worden ook door anderen 
gehanteerd, zoals door Wientjes et al. (Wientjes et al., 1986). Ook zij geven een interactief model, 
waarbij zij opperen dat psychisch kwetsbare personen gekenmerkt worden door het ontbreken van 
het vermogen om tot een adequate stresshantering te komen. Als gevolg daarvan verkeren zij 
voortdurend in een toestand van verhoogde spanning. Op dit laatste wezen ook Defares en Verhage 
(Defares en Verhage, 1983). De uitingen van emotionele belevingsaspecten via lichamelijke 
sensaties kan men beschouwen als een gevolg van verhoogde fysiologische arousal. Een schema 
dat verwijst naar emotionele ontregeling omvat een structuur waarin lichamelijke sensaties, 
emotionele reacties, perceptuele herinneringen en ziektebeelden duidelijk met elkaar in verband 
worden gebracht. 
Schema 1 is een aangepaste versie van het overzicht van Pennebaker, waarin sprake is van een 
zekere mate van specificiteit. In een later stadium zullen de ideeën van Pennebaker nog nader 
worden uitgewerkt. 
Pennebaker geeft in het schema de relatie aan tussen lichamelijke sensaties en emotionele 
belevingsaspecten (Pennebaker, 1992). Hij behandelt daarin meer de subjectieve gevoelde 
symptomen vanuit het gezichtspunt van de actor: 
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schema 1: emotionele belevingsaspecten / lichamelijke sensaties, Pennebaker 1984,  
aangepaste versie 
 
       joy anger    sadness guilt     embarressment         fear 
 
light 
headedness     x                 x             x          x                x 
 
no queasy             no queasy       queasy          queasy 
stomach         x           stomach         stomach        stomach              x 
 
no press.          pressure    
in head             in head               x                  x          x               x 
 
no tense                                                              tense  
stomach              x                          x                x          x           stomach 
  
no tight-         tightness                                    tense 
ness in jaw        in jaw            x                x                 jaws               x 
 
              tense 
x                     muscles              x                x            x                        x 
 
        watering                                  watering 
x     x      eyes              x            x          eyes        
 
                         no racing                  racing 
x                x                    heart           x                   heart                x 
 
                    lump in             lump  
x                x                 x        throat            in throat            x 
 
                               warm 
x                x                 x                 x                 all over                 x 
 
                          flushed 
x                x                 x                 x              face                      x 
 
                    tightness 
x                x                 x                x           x                    in chest     
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De benoeming van emotionele gevoelens met behulp van lichamelijke sensaties zijn in dit schema 
duidelijk terug te vinden. 
 
Hierbij wordt vooraf gesteld dat Pennebaker uitsluitend aandacht besteedt aan lichamelijke 
sensaties in relatie tot emotionele belevingsaspecten.  
Magisch-rituele aspecten komen bij hem daarom ook niet voor.  
 
3.4 kritische beschouwing 
In het voorgaande is gesteld dat bij het vertalen van emotionele belevingsaspecten in lichamelijke 
sensaties meestal aan klachtenpatronen gedacht wordt. Hierbij is aangegeven dat vooral medisch 
moeilijk verklaarbare klachten van belang zijn. 
Deze stellingname van Van Vliet en Gijsbers van Wijk (1991) kan men ook aantreffen bij Wientjes 
et al (1986). Zij wijzen, net als Defares en Verhage, op het gegeven dat een kenmerk daarvan is het 
onvermogen om tot een adequate stresshantering te komen en dat men in die gevallen voortdurend 
in een toestand van verhoogde spanning en kwetsbaarheid kan verkeren. 
Een dergelijke schets houdt echter geen rekening met het onvermogen om diepliggende emoties te 
verwoorden. 
Door dit onvermogen zullen cognitieve analyse modellen niet datgene opleveren wat men ervan 
verwacht. 
Het overzicht van Pennebaker lijkt de relatie tussen lichamelijke sensaties en emotionele 
belevingsaspecten in kaart te brengen. Als men er echter vanuit gaat dat diepliggende emoties 
moeilijk onder woorden te brengen zijn, zal men ook niet op geheel valide wijze in staat kunnen 
zijn de onderlinge relatie tussen emoties en lichamelijke sensaties adequaat aan te geven. 
Een gerichte ondervraging naar de lichamelijke sensaties kan eventueel meer informatie over 
diepliggende gevoelens opleveren, maar ook dat is niet uitputtend. 
De oplossing van Pennebaker is wellicht de meest haalbare, door de oplossing te zoeken in een 
categorisatie op basis van de subjectieve rapportering van specifieke emoties. 
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4. PSYCHOFYSIOLOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE BEVINDINGEN VAN 
HERSENONDERZOEK 
 
De huidige technologie maakt het de medische wetenschap mogelijk om op een steeds verfijndere 
wijze hersenfuncties te onderzoeken, zonder schedellichtingen te moeten verrichten. 
Scanonderzoeken laten zien dat men bij PTSD aangetaste hersenfuncties kan vaststellen, vooral in 
ons kader zijn de verschuivingen, die in het spraakgedeelte optreden, interessant. 
 
4.1 Hersenfysiologische verschijnselen 
Hersenfysiologisch onderzoek toont aan dat de lichaamseigen chemische veranderingen de 
beleving van zeer ernstig traumatische ervaringen in grote mate beïnvloeden. Ze grijpen in op het 
opslagproces van het geheugen: Van der Kolk stelt dat mensen in zware stresssituaties endogene 
stresshormonen af (scheiden) die in belangrijke mate de consolidatie van de geheugenindrukken 
mede bepalen. Vele onderzoekers hebben op basis van diermodellen aangenomen dat de sterke 
afgifte van neurohormonen ten tijde van het trauma een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 
versterking (en dus het overbenadrukken) op lange termijn van traumatische herinneringen. 
Zoogdieren schijnen te beschikken over mechanismen van geheugenopslag die de kracht waarmee 
iets in het geheugen wordt gegrift, afstemmen op de sterkte van de begeleidende hormonale 
prikkels. Dit vermogen helpt het organisme om het belang van de daaropvolgende sensorische 
input te bepalen aan de hand van de relatieve sterkte van de daarmee verbonden 
geheugenindrukken. Dit verschijnsel schijnt in hoge mate bemiddeld te worden door de non-
adrenerge innervatie van de amygdala. 
Bij getraumatiseerde organismen is er iets misgegaan met de toegankelijkheid van relevante 
herinneringen: ze zijn overgeconditioneerd geraakt met betrekking tot de toegankelijkheid van de 
geheugenindrukken van het trauma en 'herinneren' zich het trauma, telkens als ze geprikkeld 
worden (Kolk Van der, 1995). 
Het 'herinneren' van een trauma bij elke prikkeling wordt volgens Van der Kolk dus mede 
veroorzaakt door een overconditionering. De vraag is echter of het hier gaat om de aard van het 
conditioneringsproces, of om de overprikkeling van de centrale instantie die bij de conditionering 
in het geding is, namelijk het alarmcentrum (de amygdala). De endogene opiaten zullen in dat geval 
niet tot een dempend effect hebben geleid.  
Kennelijk moeten we de interpretatie van Van der Kolk zó opvatten dat de overprikkeling van het 
alarmcentrum (de amygdala) zich voordoet, als het psychotrauma tot wasdom komt en niet wordt 
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afgezwakt door de dempende werking van opiaten die het korte termijn geheugen niet adequaat 
doen afsluiten, maar dat juist de alarmreactie een overmatige kans heeft gehad. 
Men kan zich echter afvragen in hoeverre dit herinneren van het trauma werkelijk authentiek is. 
Elders heeft Van der Kolk gewezen op de secundaire effecten van de oorspronkelijke schrikreactie 
op de chaotisering die een groot aantal hersendelen beïnvloedt. Er ontstaat hierdoor een 
stelselmatige vertekening ten opzichte van de oorspronkelijke input. Dit zal vooral het geval zijn als 
er zich een chaotische baaierd van ongeordendheden  voordoet en uitspreidt over een groot aantal 
hersendelen. 
Onder baaierd van ongeordendheid verstaan wij een kluwen van chaotische emotionele belevingen, 
gekoppeld aan bedreigende beelden. Een dergelijke baaierd is verklonterd en niet verder te 
ontwarren en laat als zodanig geen enkele gesystematiseerde onderverdeling toe.  
Het mag duidelijk zijn dat het begrip ‘baaierd van ongeordendheid’ in wezen een metaforisch 
verlegenheidsbegrip is – om in korte bewoording een zeer complex gebeuren samenvattend te 
kenschetsen. 
Aanvankelijk leek het plausibel om een chaotische baaierd op te vatten als een “chaotische 
ineenvlechting van niet tot wasdom gekomen geheugen chunks”. 
Een dergelijke aanduiding zou echter geweld doen aan de fundamentele betekenis die aan het begrip 
chunk12 moet worden toegekend (te weten: een enkelvoudige beperkte informatie-inhoud, die direct 
opgeslagen kan worden). Daarom werd uiteindelijk gekozen voor een descriptieve formulering van het 
begrip baaierd, aangezien dit begrip volgens “de dikke Van Dale” het volgende inhoudt: 

de ongevormde elementen waaruit naar het boek Genesis de aarde is geschapen, syn. Chaos; (fig.) 
warreling, warboel, verwarring: een baaierd van wanbegrippen (Van Bruggen). 

Opvallend is dat in het dagelijks taalgebruik de term baaierd slechts zelden in zijn ware betekenis 
wordt gehanteerd. Men kan bij voorbeeld zeggen ‘een baaierd van herinneringen’, terwijl men zich 
niet bewust is dat men in feite spreekt over een chaotische wirwar van herinneringen, maar er een 
veelheidsaanduiding mee wil aangeven:. 
 
Bij het opnieuw opkomen van het psychotrauma zal deze baaierd van ongeordendheden mensen 
doen 'verstommen': men kan dan geen woorden meer vinden om de herinnering aan het trauma 
adequaat te verwoorden. Van der Kolk spreekt in dit verband over woordeloze terreur: door de 
emotionele schok van de gebeurtenis ontbeert men het vermogen om die gebeurtenis in woorden of 
in beelden weer te geven.  
Een dergelijke verstomming maakt de evaluatie van een traumatische gebeurtenis lastig. Is men al 
vaker met een traumatische gebeurtenis geconfronteerd, dan zullen na enige tijd (met name in de 
fase die door Horowitz (1987) als working through wordt gekarakteriseerd) pogingen worden 
gedaan om de nieuwe traumatische gebeurtenis met reeds ervaren gebeurtenissen te vergelijken. 
Hoe heeft men toen gereageerd?  
Een zeer belangwekkende bevinding, die betrekking heeft op de aanvankelijk ultieme verstomming, 
is dat dit ook hersenfysiologisch wordt bevestigd: het centrum van Broca 'vuurt' niet meer of 
gebrekkig als een herbeleving van het trauma plaatsvindt. Bij zeer ernstige trauma's komt men 

                                                 
12 Het begrip chunk zal in 4.2.2.1 uitgebreider aan de orde komen. 
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zonder interventie aan de working through fase in het geheel niet toe. Het niet vuren van het 
centrum van Broca is daarom op te vatten als het substraataspect van hetgeen wij in hoofdstuk 7 als 
Affect Emotionele Coderings Leemte (AECL) zullen benoemen. In 6.3 zal de invloed van het 
spraakcentrum van Broca op het kunnen uiten van traumatische ervaringen uitvoeriger belicht 
worden, daarbij zal tevens de volgende vraag aan de orde komen: welke factoren spelen een rol 
waardoor het vermogen om psychotraumatische belevingen in woorden uit te drukken, uiteindelijk 
belemmerd wordt?. 
Bij PTSD kan men weliswaar zonder woorden komen te staan, maar dat betekent nog niet dat men 
dan ook woordloos is: men heeft weet van het gegeven dat er woorden bestaan om het leed te 
kùnnen benoemen, maar kan de juiste bewoordingen niet vinden, laat staan gebruiken. Er is dan 
sprake van Affect Emotionele Coderings Leemte. 
 
4.1.1 De invloed van de amygdala op het ontwikkelen van angst 
Onderzoek van Morris toont aan dat de activiteit van de amygdala het extreemst is ná een 
angstaanjagende gebeurtenis en speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen van extreme angsten 
(Kalat, 1998).  
De amygdala heeft duidelijk invloed op het ontwikkelen van angst. De cellen in de laterale en 
basolaterale delen van de amygdala ontvangen visuele en auditieve signalen en zenden die naar het 
centrale deel van de amygdala. Deze signalen worden dan naar de centrale grijze massa van de 
middenhersenen doorgezonden, waardoor een  reflex optreedt. Elke beschadiging op het traject van 
de amygdala naar de centrale grijze massa leidt dan tot ernstige repercussies. Kalat toont dit aan 
met de beschrijving van een zeldzame genetische afwijking, het zo genoemde Urbach-Wiethe 
syndroom: mensen die aan dit syndroom lijden ondergaan angst en daar de aan verbonden emoties 
zeer zwak. Om dit aan te tonen haalt Kalat een onderzoek uit 1995 van Adolphs et al. aan. Een 
vrouw met het Urbach-Wiethe syndroom had problemen met het uit tekenen van angstgevoelens13: 

 
Het is opvallend dat haar tekeningen over emotionele uitdrukkingen behoorlijk realistisch en 
aannemelijk zijn. Zij ‘weigerde in eerste instantie een angstige uitdrukking te tekenen omdat ze, 
zoals ze zelf zei, zich daar geen voorstelling van kon maken. Toen zij werd aangespoord om het 
toch te proberen maakte ze gebruik van het gegeven dat angstige mensen proberen te ontsnappen en 
dat ze dikwijls met rechtovereind staande haren worden afgebeeld – zoals in cartoons (Kalat, 1998). 

                                                 
13 De tekeningen zijn uit het boek van Kalat (1998). De tekeningen zelf moeten als volgt gelezen worden: links boven 
vrolijk, rechts boven bedroefd, links midden verrast, rechts midden walging, links onder boosheid en rechtsonder angst.  
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In het voorgaande is aangegeven dat de cellen in de laterale en basolaterale delen van de amygdala 
visuele en auditieve signalen ontvangen en doorzenden naar het centrale deel van de amygdala. 
Deze signalen worden dan naar de centrale grijze massa van de middenhersenen doorgezonden. 
Daarnaast neemt de amygdala een belangrijke plaats in bij het verwerken van angstervaringen. 
In voorgaande tekeningen bleek dat de vrouw die leed aan het Urbach-Wiethe syndroom niet in 
staat was om angstsymptomen uit te beelden, aangezien ze die niet beleefde. Dit kwam omdat haar 
amygdala ernstig aangetast was. Haar tekening is in feite een bevestiging van haar onvermogen om 
angst in zijn volle breedte te beleven, zodat de pogingen om tot een typering te komen wel moesten 
mislukken. 
Bij PTSD is de angst door de traumatische ervaringen zó overheersend dat er daarentegen sprake is 
van een chronische alarmreactie (zie ook 4.2). Hierdoor komt men niet toe aan de andere emoties. 
 
4.2 Opslaan van traumatische gebeurtenissen - een neuromuleculair proces 
Het opslaan van traumatische gebeurtenissen vindt plaats door complexe neuromoleculaire 
processen. Perry wijst (in navolging van Kendel) daarbij op de gebruikersafhankelijke 
veranderingen in de synaptische micro-opbouw en op intercellulaire wijzigingen in uiteenlopende 
belangrijke chemische verbindingen in cellulaire communicatie en genetische uitdrukking (Perry, 
1999). 
Perry bediscussieert daarbij vier elementen: 
1. het proces om innerlijke voorstellingen tijdens traumatische gebeurtenissen te maken; 
2. het ontwikkelen van associaties die specifiek aan de traumatische gebeurtenissen verbonden 

kunnen worden; 
3. het generaliseren van deze associaties om van trauma-specifieke ‘cues’ naar niet-specifieke 

‘cues’ te komen en 
4. de klinische implicaties bij het opslaan en terugroepen van trauma-verbonden ‘herinneringen’ 

gedurende de kindertijd. 
 
Opvallend hierbij is de sterke nadruk die Perry legt bij de flexibiliteit (‘plasticity’) van de hersenen, 
waardoor de hersenen zich kunnen ontwikkelen. De hersenen noemt hij een verbazingwekkend 
orgaan waardoor wij al onze zintuigen kunnen gebruiken en die ons in staat stelt tot interpretaties 
van onze omgeving te kunnen komen. 
De regulerende functies van onze hersenen (waardoor wij kunnen ademhalen, waardoor ons hart 
kan slaan, en waardoor onze bloeddruk en onze lichaamstemperatuur niet al te veel schommelen) 
komen uit de ‘lagere’ hersendelen. De complexere functies worden gestuurd vanuit complexere 
corticale structuren (waardoor we bij voorbeeld kunnen praten en abstract kunnen denken). 
Perry wijst er op dat de mate van flexibiliteit gerelateerd wordt aan twee belangrijke factoren: 
1. het niveau van ontwikkeling, alsmede 
2. het gebied of het systeem van de hersenen. 
Dit betekent dat zodra een hersendeel een zekere mate van organisatie heeft bereikt, dit gedeelte 
minder soepel op de omgeving zal reageren (en dus minder flexibel is). 
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Voorts stelt Perry dat de reacties van menselijke hersenen primair gericht zijn op overleving en 
herschepping (procreatie). Dit betekent dat de hersenen er duidelijk op ingericht zijn om waar te 
nemen en het waargenomene op te slaan, te bewaren en bij eventuele bedreigingen te mobiliseren. 
Dit betekent dat cognitieve, emotionele, sociale, gedrags en psychologische overblijfselen van een 
trauma een individu jaren en zelfs levenslang schokeffecten kunnen opleveren. 
Bij het signaleren van elke ervaring (al of niet traumatisch) wordt het waarnemingsproces 
geactiveerd. Bij een traumatische ervaring zal er sprake zijn van een alarmreactie, die gekenmerkt 
wordt door een golf van neuronale activiteiten in de hersenstam en midbrain nuclei. 
Beeldend beschrijft Perry dit als een waterval van gemodelleerde neuronale activiteit, afkomstig uit 
de primitieve hersengebieden en zich naar complexere delen van de hersenen bewegend. 
Dit ‘bombardement’ van neuronen beïnvloedt neurotransmitters (zoals noradrenaline, dopamine en 
serotonine), alsmede neuromodulatoren en neuropeptiden (zoals ACTH, corticotrofine en 
vasopressine). 
Dit kan van invloed zijn op de aard van herinneringsflarden, die opeens opkomen na een sensorisch 
signaal. Een voorbeeld hiervan treffen we aan bij een vrouw van 83 jaar die af en toe midden in de 
nacht wakker schrok, als iemand met een stok tegen een lantaarnpaal sloeg. Dat geluid riep bij haar 
de volgende herinnering op: in een van de jappenkampen waar ze had gezeten werden de gevangen 
voor appél opgeroepen door middel van een ijzeren staaf die tegen een metalen voorwerp werd 
geslagen. 
Het opslaan en het vasthouden van ervaringen gebeurt niet volgens een logische ordening. Er is 
sprake van chaotische verbindingen, waarbij de ervaringsinhouden associatief aan elkaar gekoppeld 
zijn. 
Hetgeen zoals wij reeds aangaven beschreven kan worden als een baaierd van wanordelijkheden. 
Het gevolg van deze wanordelijkheden is dat het volgende kan gebeuren: als een kind informatie in 
gebieden rond de hersenschors heeft opgeslagen, terwijl het op dat ogenblik erg angstig was, zal 
deze informatie ontoegankelijk blijken. 
In een ander artikel wijst Perry op de volgende factor (Perry, 1997): een belangrijke neuro-
ontwikkelings factor, die een belangrijke rol speelt in de bepalende capaciteit speelt, is de 
verbazingwekkende capaciteit van de hersenen om tot organisatie en verandering in een ‘use-
dependent’ aanpassing te komen. 
 
4.2.1 De invloed van het geheugen  
Traumatische herinneringen zijn moeilijker dan gewone herinneringen op te roepen, omdat elke 
opgeroepen herinnering tot een herbeleving van die ervaring dreigt te leiden. Een herbeleving 
betekent opnieuw geconfronteerd worden met alle pijnlijke aspecten ervan. 
Bij de definiëring van PTSD staat duidelijk vermeld dat er ‘intrusions’ plaats kunnen vinden: de 
traumatische gebeurtenis wordt dan bij voortduring herbeleefd op diverse manieren: 
1. recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis, met inbegrip 
van voorstellingen, gedachten of waarnemingen en 
2. recidiverend nachtmerrie-achtige dromen over de gebeurtenis. 
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De herbeleving kan ook op een 'verborgen' wijze plaatsvinden: 
• handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt; 
• intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de 

traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken en 
• fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de 

traumatische gebeurtenis symboliseren of er op lijken. 
 
Bij intake gesprekken wordt vaak veel tijd besteed aan wát er precies gebeurd is. Uiteraard is dit in 
veel gevallen een smartelijk proces. Het geheugen wordt dan stelselmatig op de proef gesteld. 
Het geheugen wordt meestal in twee grove gebieden verdeeld: het korte termijn en het lange 
termijn geheugen, hoewel er geen duidelijke grenzen aan te geven zijn.  
 
4.2.2 Problemen rond het vastleggen van ervaringen 
4.2.2.1 Het geheugen 
Men kan het korte termijn geheugen als een werkgeheugen beschouwen, een geheugen waarmee 
men direct en praktisch aan de slag kan en dat een beperkte opslagcapaciteit heeft. 
George Miller (1962)  liet zien dat men ongeveer zeven 'chunks' tijdelijk kan opslaan.  
Een chunk is een enkelvoudige beperkte informatie-inhoud, die direct opgeslagen kan worden. 
Men kan een telefoonnummer in het telefoonboek opzoeken en kortstondig onthouden om 
vervolgens dat nummer te draaien of in te toetsen. 
Het nummer 273730 kan men tijdelijk vasthouden, omdat het, zo lang men elk cijfer in zijn 
afzonderlijkheid opvat, uit minder dan 7 chunks bestaat. Het wordt in dat geval nagenoeg 
onmogelijk als er nog een kengetal bijkomt: 0547273730. 
Gelukkig is een chunk niet tot één getal beperkt. Het hangt van de Gestalt (waargenomen eenheid) 
af  wat als een chunk kan worden aangemerkt. Clusters van getallen kan men eveneens als chunks 
beschouwen. 
Splitst men 0547273730 in 0547  2  73   73   0, dan is er opeens sprake van slechts 5 chunks en 
daardoor past het  in het korte termijn geheugen. Hieruit blijkt derhalve dat de mate waarin de 
persoon in staat is zinvolle eenheden waar te nemen, doorslaggevend is voor de effectiviteit van het 
korte termijn geheugen. 
Chunks zijn uiteraard ook bij het onthouden van woorden relevant. 
Een willekeurige reeks als qhjvkol is kortstondig te memoriseren, terwijl qhjvkoldtmsl voor de 
meesten een langduriger leerproces zal vergen. 
Wat anders is het met woorden. Een woord als 'parterretrap' bevat evenveel letters als qhjvkoldtmsl. 
Dat men die 12 letters wel makkelijk kan vasthouden komt omdat het een woord is en woorden 
worden als een chunk opgevat. 
In het geval van parterretrap is er sprake van een samengesteld woord: de 2 chunks 'parterre' en 
'trap' zijn samengevoegd tot één chunk. 
Door een voorafgaand leerproces  kunnen zelfs hele zinnen als losstaande chunks worden 
beschouwd: 
• Ich bin ein Berliner; 
• Cogito ergo sum; 

 50 



• a thing of beauty is a joy for ever; 
• ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. 
 
Het laatste voorbeeld raakt de grenzen die Baddeley in 1975 stelde: in normale omstandigheden 
kunnen mensen ongeveer evenveel woorden onthouden als ze in twee seconden kunnen uitspreken. 
Het opslaan in het korte termijn geheugen hangt eveneens af van de efficiëntie waarmee het 
aangeboden materiaal gecodeerd kan worden en het gemak waarmee tot een adequaat antwoord kan 
worden besloten. Op basis van dit gegeven heeft Broadbent in 1958 de filtertheorie ontwikkeld 
(Sanders, 1967).  
Deze filtertheorie gaat ervan uit dat men bepaalde typen informatie voor codering en divisie 
doorlaat, terwijl ander materiaal juist tegengehouden wordt. 
Volgens Broadbent is er bij dit tegenhouden sprake van een volledige blokkade. 
Op pre-selectief niveau kan men onder gunstige omstandigheden nog iets van het eerder 
aangeboden materiaal op een later tijdstip coderen. Dit betekent dat het filter nauwe banden heeft 
met de instelling, het geheugen en de motivatie van iemand. 
Sanders stelt hierbij dat het filter eenvoudig te instrueren is om bepaalde boodschappen ten koste 
van andere ter codering en verdere vertaling door te laten. Het raakt vervolgens 'verzadigd' om 
gedurende lange tijd hetzelfde type informatie te verwerken en accepteert in monotone situaties met 
gemak 'nieuwe' signalen. 
Dit kan men zien optreden bij monotone verslavingsgevoelige gokautomaten, zoals zo genoemde 
'éénarmige bandieten'. Met behulp van de filtertheorie verkrijgt men meer inzicht in een relevant 
aspect van gokverslaving. 
Bij de vaststelling van PTSD wordt onder andere de herbeleving als criterium gehanteerd. 
Recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen gekoppeld aan de gebeurtenis 
kunnen ook door een selectief filter beïnvloed worden. 
 
4.2.2.2 Taalkundige problemen rond het geheugen 
Het terughalen van een herinnering kan betekenen dat er van een associërend kernwoord gebruik 
gemaakt moet worden om alternatieve woorden te scheppen of te genereren totdat er uiteindelijk 
een woord gevonden wordt dat herkend en begrepen kan worden. 
Bij het beschrijven van benoemingsproblemen is gesteld dat het in bepaalde gevallen wel eens 
moeilijk zal zijn om de adequate woorden te genereren en uiteindelijk het juiste woord hieruit op te 
vissen. 
De nagelaten sporen in het geheugen zijn niet meer dan afgeleide kopieën van het origineel, 
waardoor de oorspronkelijke ervaringen aan herkenbaarheid kunnen inboeten. 
Hier is sprake van een principieel gebrek aan zekerheid. 
Het na jaren niet herkennen van kampbeulen, zoals door een rechtbank vereist wordt, toont aan dat 
de nagelaten sporen in feite onbetrouwbaar zijn (Wagenaar,. 
Het verwerken van informatie doorloopt enkele stadia. Het aanbod van de informatie wordt 
allereerst in een gecodeerd proces verwerkt en in min of meer geordende banen geleid, waarna deze 
sporen opgeslagen kunnen worden. Vervolgens kunnen deze sporen later opgeroepen worden en tot 
een reproducerend antwoord worden gestuurd. 
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Tulving heeft in 1988 het Encoding Specificity Process geformuleerd (Tulving et al., 1988). In dit 
proces zal een kernwoord een herinneringsspoor pas prikkelen als, en alleen maar indien, de 
informatie (dat het bewuste kernwoord omvat) al associatief met een herinneringsspoor verbonden 
is. 
Dit betekent dat bij situaties, waarbij de associaties niet gekoppeld zijn aan herkenbare 
betekenissen, die reeds in het geheugen vastgelegd waren, in latere stadia moeilijkheden in het 
benoemingsproces kunnen optreden. 
Er is al aangegeven dat informatie tijdens ab-normale en stressvolle gebeurtenissen niet snel genoeg 
verwerkt kunnen worden, zodat het korte termijn geheugen tekortschiet om de informatie op te 
kunnen slaan. Soms heeft dit een beschermende functie om de belastende ervaring in totaliteit 
buiten het systeem te houden (zie ook: Kolk Van der , 1995). 
Komt de informatie via een lacunair korte termijn geheugen activiteit tóch binnen, dan komt het in 
dergelijke situaties niet tot een adequaat Encoding Specificity Process, waardoor men later op 
afgeleide en verbrokkelde kopieën wordt gefocust. 
Zo lang de schokkende en op verwarde wijze opgeslagen gegevens niet als begrijpelijk herkend 
kunnen worden, zal het benoemen van opgedane ernstig existentieel emotionele ervaringen 
problemen kunnen opleveren. 
De benoemingsproblemen die dan van invloed zijn, worden in die gevallen mede veroorzaakt 
doordat de opgeslagen informatie niet met de juiste kernwoorden geprikkeld en opgeroepen kan 
worden. 
 
Herkenning is meestal makkelijker dan oproepen, omdat het oproepen van herinneringen uit het 
lange termijn geheugen geactiveerd moet worden en waarbij eveneens de noodzakelijke dosering 
bepaald moet worden. 
Dit proces kan in enkele gevallen mislukken: 
• als het niveau van activering van de kennisstructuur gering is; 
• als de kennisstructuur zelf beperkt is en er associatieve interferenties optreden; 
• als de opgeslagen informatiestructuur als chaotisch ervaren wordt en deze chaos de 

kennisstructuur beïnvloedt (zie: Tulving, 1988). 
 
4.2.2.3 Problemen rond zo genoemde hervonden herinneringen 
Tegenwoordig lijken in de psychotherapie de zo genoemde hervonden herinneringen een 
belangrijker rol te gaan spelen, dan lange tijd het geval was. 
Crombag en Merckelbach beschouwen deze speciale soort herinneringen als een bron van 
misverstanden (Crombag en Merckelbach, 1996). 
Wat zijn hervonden herinneringen en waarom lijken ze zo'n belangrijke plaats in te gaan nemen? 
Het gaat daarbij niet om specifieke vormen van geheugenverlies, zoals organische amnesie ten 
gevolge van hersenletsel. 
Misverstanden kunnen vooral bij psychogene amnesie optreden: door een geestelijke schok kan 
geheugenverlies optreden. Crombag en Merckelbach wijzen er op dat deze vorm van amnesie 
vooral als dissociatieve amnesie wordt aangeduid. 
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Meestal is hier sprake van een selectieve amnesie. Een voorbeeld hiervan is een man van 
zesenveertig jaar die vier kinderen heeft gehad, waarvan twee direct na de geboorte overleden zijn. 
De individuele bevallingen kan hij zich niet meer precies voor de geest halen. Alles lijkt voor hem 
op één hoop terecht te zijn gekomen. 
Dissociatieve amnesie kan men beschouwen als een bron van gedissocieerde herinneringen. 
Dissociatieve amnesie staat voor het eerst in de DSM-IV vermeld. Daar wordt het omschreven als 
een onvermogen om zich belangrijke informatie (meestal van traumatische of stressvolle aard) te 
herinneren; een onvermogen dat te omvangrijk is om te kunnen worden verklaard in termen van 
normale vergeetachtigheid. 
In deze definitie is echter niet duidelijk wat men onder "normale vergeetachtigheid" moet worden 
verstaan. 
DSM-IV stelt verder dat dissociatieve amnesie "niet uitsluitend voorkomt in het beloop van een 
dissociatieve fugue, posttraumatische stressstoornis, acute stressstoornis, of somatisatiestoornis en 
is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel, of een neurologische of andere 
somatische aandoening". 
Het mag duidelijk zijn dat de symptomen in significante mate lijden veroorzaken of beperkingen in 
het sociaal of beroepsmatig functioneren of het disfunctioneren op andere belangrijke terreinen 
teweegbrengen. 
Bij de discussie rondom dissociatie gaat het ook om de problemen rondom fenomenologische 
categorisatie van dissociatieve symptomen: er wordt dan uitgegaan van twee vormen van 
dissociatie - psychologisch en somatoform. 
Nijenhuis beschrijft somatoforme dissociatie op de volgende wijze (Nijenhuis, 1999): somatoforme 
dissociatie markeert dissociatieve symptomen die het lichaam fenomenologisch erbij betrekken. Hij 
gebruikt het bijvoegelijk naamwoord “somatoform’, in plaats van ‘somatisch’ zonder dat de 
symptomen (die mogelijk een uiting van een somatische ziekte kunnen zijn) beschreven kunnen 
worden. 
Nijenhuis vermeldt verder dat er twijfels geopperd worden over de dissociatieve persoonlijkheids-
stoornis (Nijenhuis, 1999). Hij haalt daarbij onder andere de suggestie van Merskey aan dat de zo 
genoemde dissociatieve symptomen als misinterpretaties van een bipolaire stoornis beschouwd 
zouden kunnen worden. Op basis van onderzoek van Nijenhuis wordt de volgende opmerking 
geformuleerd: terwijl dissociatieve patiënten extreme dissociatie melden, vertonen ‘bipolar mood 
disorder’ patiënten zulke symptomen nauwelijks. 
Dit heeft geresulteerd in een briefwisseling met Merskey, die daarbij stelde dat patiënten met 
bipolaire stemmingsstoornissen op diverse wijzen verkeerd begrepen kunnen worden: 
1. het voorkomen van ‘bipolar mood disorder’ kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden – dit kan 
vooral het geval zijn in gevallen van ‘double consiouness’;  
2. therapeuten zouden beïnvloedbare patiënten kunnen ‘opvoeden’ om dissociatieve 
gemoedstoestanden te bereiken.  
Nijenhuis merkt bij dit commentaar op dat Merskey meent dat patiënten met ‘bipolar mood 
disorder’ alleen maar gekoppeld kunnen worden aan de groep met dissociatieve stoornissen op 
zelfvermelde dissociatie schalen – als zij beïnvloed waren. 
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Volgens Mersky hebben Nijenhuis et al. niet-beïnvloedde mensen vergeleken met anderen van wie 
verwacht werd dat zij dissociatief waren en in hoge mate voorspelbare uitkomsten verworven 
hadden. De vergelijking zou daarmee waardeloos zijn. 
Ook Spinhoven wijst er op dat dissociatieve amnesie controversieel is (Spinhoven, 1998). 
Hij concludeert dan ook dat de resultaten van verschillende studies en van systematische 
casestudy’s suggereren dat dissociatieve amnesie al of niet in het kader van een PTSD wel degelijk 
voorkomt, ook al is de omvang van het verschijnsel nog niet met zekerheid vast stellen. 
 
Crombag en Merckelbach wijzen er met nadruk  op dat dergelijke amnesieën nogal variëren, vooral 
qua omvang. Soms zijn bepaalde details verloren gegaan, soms mist men substantiële onderdelen 
van de traumatische gebeurtenis. 
Zij halen daarbij als voorbeeld de weapon focus aan: mensen die bij een gewelddadige overval 
bedreigd werden door een vuurwapen, kunnen meestal een uitstekende beschrijving geven van het 
wapen, maar nauwelijks iets zinnigs zeggen over degene die hen met het wapen bedreigde. 
Steeds vaker 'ontdekken' hulpverleners dat cliënten ook een totale amnesie kunnen ontwikkelen. 
Tijdens de therapie blijkt dan dat allerlei ernstige diepingrijpende traumatische ervaringen volledig 
vergeten waren en langzamerhand schoksgewijs weer terugkeren. 
Vaak is het niet duidelijk in hoeverre de therapeut een eigen visie aan zijn cliënt opgelegd heeft. 
Crombag en Merckelbach bekritiseren de achterliggende gedachte dat verdringing indirect tot 
uiting komt in psychiatrische symptomen als een 'variant op de wet van behoud van energie': 
traumatische ervaringen hebben in deze visie 'energie', als deze energie verdrongen wordt, zoekt de 
energie een uitweg en veroorzaakt onder andere angst en depressiviteit (of, zoals Freud dat noemde 
'hysterische symptomen'). De auteurs menen er op te moeten wijzen dat in dergelijke gevallen een 
zo genoemde 'symptoombestrijding' weinig effect zal hebben, omdat het alleen maar kan resulteren 
in nieuwe, andere symptomen. 
Zou deze theorie waarheid bevatten, dan zou het volgens Crombag en Merckelbach meer voor de 
hand liggen het verdrongen materiaal te reactiveren. 
Bij Meervoudige Persoonlijkheidsstoornissen (MPS) wordt er van uitgegaan dat gedissocieerde 
persoonlijkheidsdelen traumatische herinneringen onder hun hoede nemen en zelfs tot zo genoemde 
'alters' kunnen uitgroeien. 
Het reactiveren zou met behulp van hypnose of geleide imaginatie kunnen gebeuren. 
Geleide imaginatie is een methode waarbij de therapeut de cliënt een aanvaardbaar scenario 
voorlegt en hem dan vraagt zich in dat scenario in te leven. 
Een kennistheoretisch probleem dat thans actueel is, betreft de vraagstelling of het wel gaat om 
'hervonden herinneringen', aangezien de cliënt zich het scenario zo sterk kan inleven, dat hij een 
suggestie ondergaat die wordt ontleend aan een interpretatie van het verwachtingspatroon dat hij bij 
de therapeut veronderstelt. De menselijke fantasie en het daar aangekoppelde inbeeldingsvermogen 
is groot. Er zijn mensen die beweren dat zij, vaak als kind, onderworpen waren aan satanisch rituele 
gebruiken; terwijl dit in feite bewezen niet het geval kán zijn.  Dit laat uiteraard onverlet dat er in 
werkelijkheid slachtoffers zijn die op valide wijze hun authentieke ellendige herinneringen 
rapporteren. In dit soort gevallen is er geen sprake van op fantasie gebaseerde hervonden 
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herinneringen, maar betreft het opgediepte authentieke levenservaringen, die in wezen nooit 
definitief uit het systeem zijn verdwenen, maar wel gedissocieerd kunnen zijn. 
Als het korte termijn geheugen niet adequaat afgesloten kan worden, zullen vergeet-processen niet 
aan de orde kunnen komen. 
Het gebeuren wordt uit het systeem weggewist en kan derhalve niet meer teruggeroepen worden. 
Bij de zo genoemde hervonden herinneringen kan iets anders aan de orde zijn, dat aanleiding geeft 
om aan het waarheidsgehalte van dergelijke herinneringen te twijfelen: hierbij is geen sprake 
geweest van voortijdig afgesloten korte termijn geheugen, aangezien de gebeurtenis namelijk in 
feite nooit plaats heeft gevonden. 
Er zijn duidelijke verschillen tussen hervonden en opgediepte herinneringen aan te geven: 
• de term 'hervonden herinneringen' reserveren wij voor afgeleide fantasie, waardoor er in feite 

niets 'hervonden' is en derhalve elke 'hervinding' ten onrechte zo wordt benoemd; 
• opgediepte herinneringen gaan over gebeurtenissen die wel degelijk plaatsgevonden hebben, 

maar door ruis in het opnameproces op schamele wijze in het geheugen terecht zijn gekomen: 
hersenfysiologisch kunnen tijdelijk opgekomen opiaten de functie hebben vervuld bescherming 
te bieden tegen de schokkendheid van het trauma, waardoor brokstukken van het gebeurde aan 
felheid inboeten en waardoor het geheugenproces daarom niet tot een volledige opslag van de 
schokkende ervaring heeft geleid; 

• een tweede variant van amnesie betreft gevallen waarbij de schok extreem hevig is geweest en 
het terugroepen in de herinnering op fobische wijze wordt vermeden. Elk signaal dat naar het 
gebeurde verwijst, roept wel kortdurend sterk verhoogde arousal op, maar de visualisatie tijdens 
het bewuste functioneren wordt preventief onmiddellijk afgeweerd; zodat er subjectief géén 
sprake is van een herinnering in de eigenlijke zin van het woord. Slechts indirect kan het 
gebeurde in de vorm van nachtmerries naar voren komen. Hier is dus weldegelijk sprake van 
dissociatie en wanneer door therapeutische interventie het gebeurde later toch nog kan worden 
geactualiseerd, is er in onze terminologie sprake van tijdelijk gedissocieerde opgediepte 
herinneringen. Met name dit gebied vormt het legitieme onderzoeksveld van auteurs als Van der 
Hart c.s., alsmede van Nijenhuis.. 

 
Uit bovenstaande beschrijving van hervonden en opgediepte herinneringen blijkt dat het steeds 
noodzakelijk is om een terminologisch onderscheid te maken. De discussie hier omtrent is onder 
andere op gang gebracht door Crombag en Merckelbach. 
De term 'hervonden' heeft steeds meer de connotatie gekregen van 'verzonnen' en niet-authentiek. 
Om deze reden gebruiken we deze term voor op fantasie gebaseerde herinneringen; zij het dat aan 
deze omschrijving een pseudo-aspect kleeft. Voor oorspronkelijk gedissocieerde of verdrongen 
gebeurtenissen (die wel degelijk latent in het systeem aanwezig bleven en later door reductie van 
weerstanden en defensies worden vrijgemaakt) reserveren wij, nogmaals gezegd, de term 
'opgediepte' herinneringen. 
Van belang is om bij de voorgeschiedenis van gedissocieerde herinneringen rekening te houden met 
het voorafgaande ontstaansproces - toen de persoon onderhevig was geweest aan full blown acuut 
trauma, of zich preventief trachtte te vrijwaren van PTSD-symptomen; onder andere door 
hersenfysiologische opiaat activiteiten. 
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De discussie over hervonden herinneringen en daarmee samenhangende (somatoforme) dissociatie, 
alsmede over multiple persoonlijkheden is nog lang niet ten einde. 
Nijenhuis heeft een meetinstrument ontwikkeld dat  de mogelijkheden biedt om op valide wijze nog 
onopgespoorde facetten systematisch in kaart te brengen.. 
De door ons geformuleerde ‘opgediepte’ herinneringen zullen daarbij aan het licht kunnen komen, 
waardoor al te fantasierijke herinneringssporen worden afgebakend van andere herinneringssporen. 
 
4.2.2.4 Kritische beschouwing  
Bij het benoemen van met name extreme existentieel-emotionele ervaringen kan men veel 'ruis' in 
de herinnering aantreffen. 
De door ons voorgestelde verdeling in hervonden en opgediepte herinneringen geeft mogelijkheden 
om het waarheidsgehalte van herinneringen beter op geldigheid te kunnen inschatten.  
Bij hervonden herinneringen is duidelijk sprake van onvoldoend onderkende en extreme fantasie 
uitingen, met vaak zeer navrante gevolgen voor betrokkenen. Er is geen enkel waarheidsgehalte in 
de geuite herinneringen 
Bij opgediepte herinneringen is het waarheidsgehalte aanwezig. 
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5. CONDITIES VAN KWETSBAARHEID EN PTSD 
 
 
 
 
Het is opvallend dat niet iedereen die een gezamenlijke traumatische ervaring heeft ondergaan, 
uiteindelijk een PTSD ontwikkeld. 
De reactie op een dergelijke ervaring wordt beïnvloed door condities van kwetsbaarheid. 
In dit hoofdstuk beperken we ons tot de volgende condities: 
• het bereikte zelfbeeld 
• mogelijkheden tot social support; 
• het gebruik maken van copingsstrategieën en 
• de gevoelde zwaarte. 
Bovenstaande condities beperken de mogelijkheden tot op toekomst gerichte activiteiten. 
 
5.1 Het zelfbeeld 
In dit onderdeel zal stilgestaan worden bij de ontwikkeling van het zelfbeeld, waarbij een 
onderscheid tussen positief en negatief zelfbeeld gemaakt zal worden. 
Positief zelfbeeld kan als toekomstgericht worden beschouwd, in de zin dat men in de actualiteit 
niet noemenswaard door negatieve ervaringen uit het verleden belast wordt, waardoor het mogelijk 
wordt om op onbevangen wijze ontvankelijk te zijn voor de omgang met anderen. 
Negatief zelfbeeld kenmerkt zich daarentegen door een negativistische houding ten opzichte van 
zichzelf en/of anderen, waarbij aangenomen moet worden dat negatieve ervaringen uit het verleden 
in de actualiteit meespelen, zodat er een stereotiepe gedrag ontstaat. Men is zo ego-geconcentreerd 
dat contacten met anderen aan toegankelijkheid inboeten. 
Het bereiken van zowel een positief als een negatief zelfbeeld is de resultante van een langdurig 
ontwikkelingsproces, waarbij de genetische geaardheid een medebepalende factor is. Het betreft 
een leerproces, waarbij het opgroeiende kind langzaam zijn omgeving (en de plaats die hij erin 
neemt) leert kennen, en er tot op zekere hoogte controle over leert uit te oefenen. 
Controlemogelijkheden zijn van belang om zich staande te houden, ondanks talloze ongewisheden. 
In dit kader zal in het navolgende vooral aandacht besteed worden aan (on)controleerbare 
determinanten rondom zelfbeeldontwikkeling. 
Daarnaast zal aandacht besteed worden aan symbolische aspecten en het zelfbeeld. 
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5.1.1 Determinanten rondom zelfbeeldontwikkeling 
De problemen, die samenhangen met determinanten voor zelfbeeldontwikkeling en die een 
positieve zelfbeeldontwikkeling in de weg kunnen staan, moeten besproken worden om het 
ontstaan van een negatief zelfbeeld beter te kunnen onderkennen. 
Hierbij zullen uiteraard ook benoemingsproblemen ten gevolge van existentieel-emotionele 
ervaringen aan de orde komen - voor zover in de zelfbeeldontwikkeling momenten optreden die de 
persoon op de rand brengen van hetgeen door Epstein (1976) als de 'ineenstorting van het 
zelfconcept' wordt beschreven. 
Iemands zelfbeeld toont niet alleen hoe iemand over zichzelf denkt, maar ook hoe iemand in de 
wereld aangepast is. 
De aard en kwaliteit van de aanpassingscapaciteiten zijn belangrijk bij de verwerving van het 
zelfbeeld. 
 
5.1.1.1 Zelfbeeld en oncontroleerbare determinatie 
Tijdens het ontwikkelen van een zelfbeeld kunnen momenten van desorganisatie optreden: er is dan 
door bepaalde omstandigheden een zo sterke ondermijning ontstaan, dat het gevaar van een collaps 
bestaat. 
Oncontroleerbare determinatie is in dergelijke gevallen te sterk geworden en met toenemende 
gevoelens van desorganisatie zal het zelfbeeld een sterke incoherentie vertonen en uiteindelijk tot 
innerlijke verwarring aanleiding geven. Dit kan worden ervaren als 'op de rand van de eigen 
psychische ondergang te verkeren'. 
In die gevallen treedt een anticipatie op zelfondergang op; wat zich in gevoelens van leegte, isolatie 
en extreme machteloosheid kan uiten. Het leven wordt dan zin-loos en in extreme gevallen ziet men 
suïcide dan als enige uitweg. 
Emotietheorieën baseren zich ten dele op observeerbare verschijnselen bij zoogdieren, met name 
primaten. Epstein wijst er op dat een dergelijke theorievorming weliswaar verklaarbaar is, maar 
toch te weinig rekening houdt met een belangrijk verschil tussen mens en dier: de mens bezit een 
hoogontwikkeld waarnemingssysteem dat niet alleen in staat is het wezen van zijn angsten te 
doorgronden, maar ook hoe hij zich er tegen kan weren (Epstein, 1976).  
Bij dieren heeft angst consequenties voor het leven zelf en is daarmee levensbedreigend. Mensen 
ervaren angst echter ook als een bedreiging van de zelfachting en daarmee komt het zelfbeeld in het 
vizier. 
Epstein gaat ervan uit dat elk mens buiten de bewuste reflectie om onbewust een zelfachting 
probeert te bereiken. Hij spreekt over 'self-esteem', dat voortaan als 'zelfbeeld' vertaald zal worden. 
Dit zelfbeeld is volgens Epstein in wezen op te vatten als een impliciete theorie die men over 
zichzelf heeft gevormd. Het heeft de functie om een leefbaar evenwicht tussen plezier en pijn voor 
de nabije en overzienbare toekomst te bereiken, hoe de impliciete zelftheorie uiteindelijk gestalte 
krijgt, hangt af van de wijze waarop men zich belangrijke ervaringsgegevens eigen heeft gemaakt. 
Men kan dit illustreren met de oorzaakduiding bij ernstig zieken. Ten Kroode toont in zijn 
proefschrift aan dat ernstig zieken bij afwezigheid van enig bevredigend antwoord op de oorzaak 
van bij voorbeeld kanker tot animistische schuldvragen kunnen komen (Ten Kroode, 1990). Hier 
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zou sprake zijn van een poging om de voor de ziekte verantwoordelijke componenten te begrijpen, 
en is er daarbij sprake van causale attributie, waarbij het eigen zelfbeeld exclusief aan een 
zelfonderzoek onderworpen wordt.  
Het is voor nader inzicht van belang kort in te gaan op de 'looking glass self' theorie van Cooley. 
Hij hanteerde dit begrip om aan te geven dat elk mens zichzelf inschat met hulp van de spiegel die 
anderen hem voorhouden. Een zeker verband met Sartre's 'blik van de ander' is in dit kader aan te 
geven, gezien de mogelijkheden om door de al of niet uitgesproken meningen van anderen tot 
negatieve attributies te komen (Sartre, 1941). 
Bij het zichzelf vertellen van causaal attributieve verhalen zullen externe invloeden zeker een grote 
rol kunnen spelen, vooral waar het de bekwaamheid om tot relativering te komen betreft. 
Ten Kroode stelt dat het verhaal van kankerpatiënten, met name de rol van de diverse soorten 
attributie daarin, mogelijk de functie heeft het verlies aan zelfrespect weer goed te maken, of op 
zijn minst in te dammen. 
Daar kan echter bij gesteld worden dat het causaal attributieve verhaal in eerste instantie een poging 
is om een toenemende deficiënt quasi-stationair evenwicht te verkleinen. Pas als dat gelukt is, kan 
er ruimte komen om het zelfrespect in goede dat wil zeggen meer positieve banen te leiden. 
Zoals reeds werd aangegeven, speelt de menselijke angst ook een belangrijke rol in relatie tot het 
zelfbeeld. 
Epstein (1976) onderscheidt in dit verband drie bronnen van angst: 
1. de bedreiging van het eigen leven, op dezelfde wijze als dieren dat ervaren; 
2. de bedreiging van de aantasting van mogelijkheden om te kunnen assimileren, wat exclusief 

menselijk is; 
3. de bedreiging van het zelfbeeld, op te vatten als zelfachting, wat eveneens exclusief menselijk is. 
 
De eerste en de laatste bron zijn als bedreigingen op te vatten die in extremis het deficiënt quasi-
stationair evenwicht kunnen doen opkomen. 
Volgens Epstein treedt tijdens het volledig ineenstorten van het zelfbeeld dan ook een zeer acute 
angst op door de bedreiging van de capaciteit tot integratie. Dit is in onze terminologie een directe 
manifestatie van deficiënt quasi-stationair evenwicht. 
 
5.1.1.2 Symbolisch interactionistische aspecten en het zelfbeeld 
Bij de theorievorming over het zelfbeeld wordt regelmatig naar de symbolisch interactionistische 
inzichten verwezen. 
Het symbolisch interactionisme stamt uit de sociale wetenschappen en gaat er vanuit dat de sociale 
werkelijkheid een door mensen gemaakte en voor-geïnterpreteerde werkelijkheid is. Men probeert 
niet alleen een betekenis aan die werkelijkheid te verlenen, maar daaraan ook causale interpretaties 
te koppelen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het symbolisch interactionisme de interactie als grondslag 
voor wetenschappelijk onderzoek hanteert (Wester, 1987).  
In deze opvatting wordt afwijkend gedrag bijvoorbeeld als volgt benaderd: de heersende sociale 
orde definieert het wereldbeeld, vervolmaakt dat beeld en handhaaft het. Iedereen die niet aan dat 
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beeld voldoet, tast in feite het gekoesterde wereldbeeld aan (Wester heeft het hierbij uiteraard niet 
over een toename van wanordelijkheid). 
Bij symbolisch interactionistisch onderzoek naar de sociale reactie op die verstoring, ziet men dat 
de betrokkene snel gelabeld wordt en zelfs gestigmatiseerd. 
De opvatting dat symbolisch interactionisme met hulp van het gelijktijdig ontwikkelen van formele 
theorieën universele verklaringen als doelstelling heeft, betekent echter niet dat de symbolisch 
interactionistische wetenschap niet van hypothesen uitgaat, die nauwgezet getoetst worden. Het 
uiteindelijk succes is daardoor geheel afhankelijk van de kwaliteit van de gemaakte aantekeningen. 
Een dergelijke werkwijze is een wetenschapsvorm die niet tot een noodzakelijke herhaalbaarheid 
van de te verantwoorden data zal leiden en waardoor de uiteindelijke uitslagen niet op hun validiteit 
getoetst kunnen worden. 
De opvattingen van het symbolisch interactionisme zijn van grote betekenis geweest voor het 
inzicht in de ontstaanswijze van het zelfbeeld. Zo toont de tweede ontwikkelingsfase van Erikson 
(Erikson, 1964) een crisis waarbij het zelfbeeld onder druk staat. Schaamte en twijfel geven aan dat 
er uitgegaan moet worden van het vermogen tot zelfreflectie. In de eerste levensjaren zal het 
vermogen tot zelfreflectie ook door de 'blik van de ander' kunnen groeien, ofschoon men zich moet 
realiseren dat een dergelijke non-verbale externe beoordeling op jonge leeftijd minder invloed zal 
uitoefenen dan lichamelijk ruwe bejegening en/of 'aanranding' van geliefde objecten als 
knuffeldieren door betekenisvolle anderen. 
Door de 'blik van de ander' leert het kind zichzelf te ontdekken als een object tussen objecten. Het 
verkennen van de wereld houdt tevens een waarnemen in hoe anderen met de dingen omgaan en dat 
kan een leerproces op gang te brengen om de eigen identiteit meer gestalte te geven. 
Mead spreekt in dit verband over 'role-taking', het geleidelijk overnemen van bepaalde sociale 
rolpatronen (Mead, 1947; Flavell, 1974; Wester, 1987). 
De role-taking is een uiterst belangrijke interactie tussen kind en opvoeders. 
Flavell stelt dat bij role-taking sprake is van een cognitief proces van overnemen van andermans 
attitude, in de trant van jezelf in andermans schoenen steken. 
Bij role-taking wordt steeds uitgegaan van een normale synthese van informatie. Bij PTSD is echter 
geen sprake van een normale synthese, aangezien traumatische ervaringen altijd als van het 
normale afwijkende ervaringen moeten worden beschouwd. Communicatie valt en staat met het 
wederkerig assimileren van informatie. Er is in het voorgaande steeds van uitgegaan dat de 
communicatie, die bij PTSD optreedt, vrijwel geheel egocentrisch van aard is: men is te intensief 
met zichzelf bezig om voor anderen open te staan.  
Bij role-taking is er sprake van een normale synthese van informatie. Mead stelt daarbij dat 
belangrijke symbolische betekenistoekenning de hoeksteen bij de ontwikkeling van elk menselijk 
gedrag vormen. 
Meads theorie is van belang door de globale, maar toch wel zinvolle beschrijving van 'intentional 
deliberate communication'; en vanwege de relevante centrale plaats die communicatie en de 
daaraan gebonden role-taking in de ontwikkeling van het menselijk gedrag inneemt. 
Toch kan gesteld worden dat de theorie te weinig aandacht aan andere communicatieproblemen, 
zoals vergissingen in uitingen, besteedt. Dergelijke vergissingen en aberraties kunnen zowel 
verbaal als non-verbaal zijn. Lichaamstaal kan makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. 

 60 



Verbale uitingen kunnen eveneens makkelijk misverstaan worden. Vygotski onderscheidt twee 
sociaal-verbale uitingen. De 'inner speech' is een sterk ingeperkte strikt individuele taaluiting, die 
niet direct naar buiten hoeft te treden. De eerste zeven levensjaren wordt vooral door ‘inner speech’ 
gekenmerkt, aangezien er dan nog geen onderscheid gemaakt wordt tussen selfcoding en codering 
naar anderen toe (Vygotski, 1962). 
De codering naar anderen toe noemt hij 'social speech' en wijst op een open communicatief 
taalgebruik, dat met de jaren steeds complexer en progressiever tot samenwerking uitnodigt. Het 
zelfbeeld wordt mede door de kwaliteit van de social-speech bepaald. 
De inner speech’’ beperkt daarentegen de progressie en maakt slechts gebruik van bepaalde 
sleutelwoorden, die t.bij voorbeeld de basis oriëntatie op de sociale werkelijkheid worden 
aangewend. 
Nog sterkere inperking van dit soort taaluitingen ziet men bij getraumatiseerden, als zij bij de 
omschrijving van hun traumatische ervaringen slechts op zeer karige wijze van taaluitingen gebruik 
maken; bij voorbeeld door herhaaldelijk kernachtig vloeken als verbale uiting. 
 
5.1.2 Verstoring van het zelfbeeld door onderlinge communicatie 
Onderlinge communicatie kan door labelen verstoord worden. Dit is onder andere aan te treffen bij 
Indische kampkinderen, die voor de buitenwereld (en zelfs voor medeslachtoffers die toentertijd 
volwassen waren) toen te jong waren om zich wat-dan-ook te kunnen herinneren. 
Het labelen kan op enkele manieren plaatsvinden: 
a. Het is een veel voorkomend verschijnsel bij het toeschrijven van eigen gevoelens aan een ander 

(projectie) en waarbij deze toeschrijving in een etiket wordt geconcentreerd (bij voorbeeld: "die 
vent is altijd wantrouwig!"); 

b. Defares spreekt in een analyse over menselijke relaties over verantwoordelijkheidstoekenning en 
geeft daarmee aan dat men spontaan een identiteit aan degene, die een handeling verricht, 
toekent (Defares, 1968). 

 
Het vaststellen van een identiteit verwijst naar het feit dat men de ander voor zijn gedrag 
verantwoordelijk stelt. Dit kan echter op uiteenlopende niveaus plaatsvinden. Het kan uitsluitend 
betrekking hebben op het 'weten' dat de ander een activiteit verricht heeft, zonder nadere 
precisering. Het kan ook betrekking hebben op informatie over de hiërarchische positie die de 
persoon in de maatschappij inneemt - wordt met deze positie een onveranderlijk kenmerk 
geassocieerd, dan is dit eveneens een vorm van labeling. 
Bij labelen is hoe dan ook sprake van verkleining van wanordelijkheid (lees: vergroting van 
overzichtelijkheid) bij de toekenner en nooit bij degene die gelabeld wordt. Dit neemt echter niet 
weg dat deze vorm van reductie van de werkelijkheid lang niet altijd adequaat is om zich op 
flexibele wijze te kunnen handhaven. 
De vorm van labelen zoals Defares aangeeft, speelt een rol in de intermenselijke relatie; in het 
bijzonder de door hem genoemde conventionele samenwerkingsrelatie. 
De conventionele relatie wijst op normen, waarden en mores die door opvoeding en vooral door de 
omgang met anderen opgelegd worden. In een dergelijke relatie kan het labelen plaatsvinden, 
omdat de voorspelbaarheid in een conventionele relatie hoog is. Men voldoet doorgaans aan de 
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gestelde normen en ongeschreven mores omdat men beseft dat er sancties op rusten. De uiterste 
sanctie is in de meeste gevallen dat men uit de groep gezet wordt. 
Dit treft men ook aan bij racisme en antisemitisme. Sartre stelt in dit verband dat de antisemiet de 
jood maakt. Het labelen is in zijn visie dat de vermeende joodse kenmerken en karaktertrekken 
geen absoluten zijn, maar door een antisemitische omgeving gevoed, beïnvloed en gevormd worden 
(Sartre, z.j.). 
Sartre ontleedt het antisemitische milieu als één van onzekerheid en angst voor het onbekende. De 
antisemiet is niet zozeer bang voor de jood, maar eerder voor zichzelf. Sartre gaat daarbij vanuit dat 
het antisemitisme er op uit is de middelmatigheid op te waarderen. Deze uitstoting vindt ook plaats 
bij het (neo)nazisme te zien, waar de macht van de eigen groep tot absolute waarheid verheven is. 
Het antisemitisme is een vorm van projectie - er wordt aan de ander een kwaad toegeschreven dat 
in werkelijkheid in onszelf aanwezig is. Labelen staat hier in dienst van de eigen zelfhandhaving. 
 
5.1.3 Verstoring van het zelfbeeld door invloed van chaos  
Het zelfbeeld is het uiteindelijke product van jaren ontwikkeling. Een pasgeborene is niet direct in 
het bezit van een uitgekristalliseerd zelfbeeld. Vanaf de vroegste jeugd geschiedt de uiteindelijke 
verwerving van het zelfbeeld door het meemaken van ervaringen en interacties die gepaard gaan 
met vallen en opstaan.  
Ook Van der Ploeg en Scholte hebben er op gewezen, dat slachtoffers van emotionele 
verwaarlozing, die de waardering van opvoeders hebben moeten ontberen, een extra handicap 
vertonen, omdat ze in het bijzonder óók behept zijn met een negatief zelfbeeld (Van der Ploeg en 
Scholte, 1990) 
Gedurende ruwweg de eerste twee levensjaren leeft een kind in actieve zin vrijwel taalloos. In deze 
periode ontwikkelt de taal zich zeer geleidelijk van passief-receptief naar actieve exploratie. 
Het zelfbeeld ontwikkelt zich onder invloed van de taalontwikkeling en verloopt minder eenvoudig 
dan de meeste psychologische ontwikkelingstheorieën suggereren. 
Er is bij dit ontwikkelingsproces sprake van een subtiel spel van steeds voortschrijdende ordening. 
Het begrip chaos is van Griekse herkomst en geldt als tegengesteld aan of als afwezigheid van 
ordening. In de Griekse mythologie ging men er vanuit dat er in den beginne een grenzeloos 
uitdijende leegte bestond, waaruit de aarde ontstond. Deze opvatting is al aan te treffen bij 
Hesiodos' Theogonie en is al 2700 jaar oud. Ook in andere mythologieën is er sprake van dat het 
allereerste begin door de woorden woest en ledig gekenmerkt werd. Woest en ledig lijkt 
tegenstrijdig: iets dat leeg is kan moeilijk als woest gekenschetst worden. 
Hierbij moet men eerder aan een ongeordendheid dan aan leegte denken. Voor de meeste mensen 
staat wanorde gelijk aan onoverzichtelijke woestenij. 
Mathematici en fysici spreken tegenwoordig over chaotische systemen, zodra de afloop van 
processen niet te determineren valt. Het onvoorspelbare karakter is het opvallendst bij een 
chaotisch systeem.  
Een element van chaotische systemen, zoals dit in de moderne fysica onderkend wordt, heeft 
betrekking op de afloop van processen die niet te determineren zijn; al verlopen de processen 
volgens vastgelegde te omschrijven patronen. 
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Het begrip entropie stamt uit de fysica, met name uit de thermodynamica. Het wordt geformuleerd 
als 'de warmte die niet in arbeid omgezet kan worden'. Het is daarmee een toestandsgrootheid en is 
bedoeld om een duidelijk onderscheid tussen de begrippen 'behoud van energie' en de daarmee 
samenhangende 'onomkeerbaarheid' te kunnen trekken. 
In zoverre is het begrip entropie aan het begrip chaotisch systeem te koppelen, dat onder bepaalde 
fysische condities natuurkundige processen spontaan verlopen; zij het dat hierbij een vast patroon 
in het geding is - in dit geval betrekking hebbend op de richting waarin het natuurkundig proces 
zich doet gelden. 
Dit treft men bij voorbeeld aan in de vaststelling dat warm altijd naar koud stroomt en nooit 
andersom. Het toestromen eindigt zodra de entropie bij koud de maximale waarde bereikt heeft; dat 
wil zeggen als warm en koud van gelijke temperatuur geworden zijn; geheel afgezien van het 
spontane verloopproces treedt er dan een zeker evenwicht op. 
Er is een vorm van homeostase bereikt. Een dergelijk evenwicht, als gevolg van het verschijnsel 
entropie, doet zich met name in zo genoemde gesloten systemen voor. 
Tegenovergesteld aan een gesloten systeem is een open systeem. Alle levende systemen zijn als 
open systemen te classificeren (Allport, 1961).  
Volgens natuurkundige opvattingen kan men een open systeem door middel van vier kenmerken 
bepalen: 
a. er is sprake van een onderlinge uitwisseling van materie en energie. Zonder deze interactie is een 

stimulus-response reactie niet mogelijk; 
b. er kan homeostase optreden. Bij een gesloten systeem kan homeostase optreden, er is dan 

duidelijk sprake van een procesmatig bereikt evenwicht; 
De homeostase in een open systeem is minder absoluut en blijft altijd onder invloed van nieuwe 
impulsen, tot stand gekomen door onderlinge uitwisseling van materie en energie. 
Open systemen vertonen groei en zullen derhalve nooit een definitief evenwicht  kunnen 
handhaven. Er is sprake van een quasi-stationair evenwicht. 
De meeste persoonlijkheidstheorieën beklemtonen het 'zijn' liever dan het 'worden'. Men gaat er 
dan vanuit dat de groei uiteindelijk tot een definitief evenwicht zal leiden. 
Dit is ook te zien in de diverse faseringen die onderscheiden worden: elke fasering beoogt een 
tijdelijk relatief constant evenwicht te beschrijven. 
Het begrip homeostase wordt in de psychologie al op diverse gebieden gehanteerd; het is voor het 
eerst in de biologische wetenschappen door Cannon geïntroduceerd; 
c. gedurende het tijdsverloop kan men een toenemende ordening aantreffen. Dit kenmerk hangt 

nauw samen met het optreden van homeostase. 
Er kan echter wel gesteld worden dat, wanneer een kritische drempelwaarde overschreden wordt 
waardoor regulerende biofeedback mechanismen geblokkeerd worden, de homeostase onvoldoende 
kans krijgt om tot realisatie te geraken - in dat geval zal een toenemende negatieve beïnvloeding 
een toename van ordening in de weg staan; 
d.   er vindt een transactie met de omgeving plaats. 
 
De drie eerste kenmerken volstrekken zich grotendeels als processen binnen het eigen organisme. 
Het organisme als geheel staat echter in voortdurende open verbinding naar buiten toe. 
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Wat gebeurt er echter als het organisme als geheel door een omgevingsfactor ernstig belemmerd 
wordt? 
Men ziet dan een reductie van de interacterende activiteiten: een op zichzelf terugvallen, een in 
zichzelf keren waarbij de tot dusver opgebouwde persoonlijkheidsstructuur kenmerken gaat 
vertonen van een zich afkeren van de omgeving en er een sterke tendentie optreedt om zich in 
zichzelf op te sluiten. 
Er moet aandacht besteed worden aan connotaties die samenhangen met het begrip desintegratie. 
Verwezen wordt naar kenmerk c, dat hiervoor aangegeven is: homeostase krijgt onvoldoende kans 
tot realisatie te komen als een kritische drempelwaarde overschreden wordt. 
In het verlengde van de probleemstelling heeft het vierde kenmerk een hoge graad van relevantie. 
Dit betreft in het bijzonder de betekenis van existentieel belastende emotionele ervaringen: als 
ordenende beschermingsmechanismen bij de verwerking van dergelijke ervaringen ontbreken en 
daardoor de kritische drempelwaarde dreigt te worden overschreden, bestaat een wezenlijke kans 
op een toename van wanorde en chaotische emotionele reacties. 
Er is dan sprake van desintegratie, omdat ordenende controlemogelijkheden tekortschieten. Er 
ontstaat een ontoereikendheid, die zich juist door het uit de hand lopen van controlemogelijkheden 
als een deficiënt rigide automatisch aflopend reactiepatroon manifesteert. 
 
Als dit negatieve proces ook feitelijk plaatsvindt, wordt derhalve een deficiënt quasi-stationair 
evenwicht bereikt; dat wil zeggen dat een aanwezige wanorde uiteindelijk tot een vorm van 
gestabiliseerde14 wanorde uit kan groeien. Om het anders te formuleren: er ontstaat een labiel 
stationair evenwicht, waarbij de componenten van de wanorde paradoxaal genoeg wél volgens een 
regelmatig cyclisch patroon verlopen.  
Dit vindt met name plaats bij PTSD-verschijnselen: wanneer het alterneren van verdoving 
(numbing) en herbeleving (intrusions) uiteindelijk tot een doffe apathie en innerlijke verwarring 
leidt. Dit is een quasi-stationair evenwicht van andere orde dan zoals dit het in eerste instantie voor 
de biologische wetenschappen door Cannon geformuleerd werd. 
Het betreft bij Cannon de resultante van op subtiele wijze verlopende feedback mechanismen, 
terwijl hier sprake is van een passief dwangmatig zich herhalend patroon. 
Bij diegenen die over goede copingstrategieën (cognitieve hercodering, herstel van rust) 
beschikken, worden tijdig tegenkrachten gemobiliseerd die het passieve verloop naar een negatieve 
verstarring kunnen doorbreken. 
Zoals uit het voorgaande blijkt, werd het begrip entropie afgebakend ten opzichte van het deficiënt 
quasi-stationair evenwicht, zoals die optreedt bij biopsychologische systemen, met name waar het 
interacties van het organisme en de omgeving betreffen. 
Dit neemt niet weg dat het begrip entropie historisch gezien reeds door diverse psychologische 
richtingen gehanteerd werd, hoewel dit niet altijd adequaat gebeurde en daardoor weinig invloed 
heeft gehad. De analyse laat zien dat dit ook niet anders kon vanwege de specifieke voorwaarden 

                                                 
14 Met ‘gestabiliseerd’ wordt bedoeld dat de kenmerken van de wanordelijkheid zich als een herhalend terugkerend 
patroon manifesteren. 

 64 



bij een gesloten systeem. Dergelijke voorwaarden kunnen niet zonder meer toegepast worden op 
open systemen. 
Het is zinnig om nu aan te geven wanneer het labiele evenwicht bij PTSD van invloed kan zijn. In 
het kader van PTSD treedt een deficiënt quasi-stationair evenwicht op bij een toenemend 
onderworpen zijn aan oncontroleerbare determinatie, die een verstarrend herhalend patroon laat 
zien, waarin zeer moeilijk keuzen gemaakt kunnen worden ten einde het eigen functioneren te 
kunnen reguleren. Dit wordt primair beleefd als onderhevig te zijn aan verwarring, en/of als 
passieve verdoving, en gaat in vrijwel alle gevallen gepaard met gevoelens van angst en onmacht, 
waarbij stagnatie van psychische groei onvermijdelijk is. 
Oncontroleerbare determinatie verwijst onder andere op het passief overgeleverd zijn aan 
overrompeling door zeer belastende emoties waar men geen greep op heeft en waarbij angst 
(paniek) en tevens cyclisch doffe apathie en innerlijke verwarring optreden, die in ernstige gevallen 
uiteindelijk tot een constante passieve verdoving (freezing) kunnen leiden (zie ook: Horowitz, 
1987). 
 
Wat de psychotherapie bij PTSD probeert is in wezen: het pathologische deficiënt quasi-stationair 
evenwicht door een harmonische (natuurlijke) evenwichtstoestand te vervangen. De pogingen om 
dit nieuwe evenwicht te bereiken kan men beschouwen als het herkrijgen van vertrouwen dat er 
ondanks de nog steeds dreigende onrust, chaos en andere verstorende elementen controle en 
gemoedsrust zullen kunnen ontstaan.  
Het bereiken van een positieve therapie-uitkomst zal altijd een geleidelijk proces zijn waarbij fasen 
van tijdelijke terugval kunnen optreden. 
De wijze waarop een traumatische ervaring en PTSD verwerkt kunnen worden, hangt mede af van 
de individuele verwerkingscapaciteit. Traumatische ervaringen en PTSD zal men steeds moeten 
bekijken en beschrijven naar aanleiding van de volgende uitgangspunten: 
- de aanvangslabiliteit en 
- de aanwezige verwerkingsmogelijkheden. 
Bij posttraumatische stressstoornissen is men uiterst kwetsbaar en deze kwetsbaarheid kan mede 
versterkt worden door biologische factoren en de afwezigheid van cognitieve hercoderings-
mogelijkheden, die nog negatiever uitwerken wanneer sociale steun ontbreekt (op het begrip sociale 
steun komen wij later nog uitvoeriger terug). 
 
5.1.3.1 Het gebruik van het begrip entropie in de sociale wetenschappen 
a. In de cognitieve psychologie heeft men het begrip entropie als een vermetele oneigenlijke analogie 
ingevoerd om een toename van onzekerheid weer te geven: hoe groter de onzekerheid over de 
uitkomst van een situatie is, des te meer informatie zij bevat en des te groter de mate van entropie zal 
zijn. 
De entropiegradatie zou dan  toenemen naarmate de informatiewaarde afneemt. Een overmaat aan 
informatie houdt veelal een geringere mate van structurering in, waardoor de keuzemogelijkheden toe-
nemen en daarmee verhoogde entropie ervaren kan worden. Er treedt dan volgens cognitieve inzichten 
verhoogde  onzekerheid op. 
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Ook hier wordt entropie gehanteerd als een in quasi wiskundige termen te formuleren maat voor 
wanorde: de maximale wanorde wordt bereikt bij een maximaal toegevoegde niet adequaat te 
verwerken informatie. 
 
b. In de psychoanalytische opvattingen staat entropie gelijk aan de mate waarin psychische energie niet 
meer gebruikt kan worden, omdat die energie al in een bepaald object is gestoken (cathexis) (Reber, 
1989). 
Dit ziet men onder andere bij de opvatting van Jung die het begrip entropie gebruikte om dynamische 
karaktertrekken te beschrijven (Jung, 1977; Hall en Lindzey, 1967). Deze karaktertrekken komen 
voort uit de energieverdeling in de psyche, terwijl de psyche gelijktijdig een equilibrium of balans 
probeert te bewerkstelligen. 
Als men van twee waarden, zoals energiesterkten, uitgaat, zal volgens Jung de sterkste waarde naar de 
zwakkere toevloeien tot er een balans ontstaan is. 
Er is bij dit niet-Freudiaanse psychoanalytisch gebruik van het begrip entropie sprake van een 
metafysische benadering. Het psychisch functioneren wordt hierbij opgevat in termen van 
intrapsychische processen. De psyche is echter alles behalve een gesloten systeem, zodat men ervan uit 
mag gaan dat de energie ook uit andere bronnen kan komen en er zodoende zelfs tegenstrijdige 
waarden in zich kan bergen, waardoor het tegenovergestelde van een balans kan ontstaan. 
In de psychoanalyse wordt het begrip entropie op een eigen wijze, dat wil zeggen zeer nadrukkelijk 
metaforisch, gebruikt en wijkt daarmee af van de oorspronkelijk thermodynamische betekenis. 
Jung erkent dat een constante balans nooit bereikt zal kunnen worden, hoewel men er onbewust wel 
naar streeft. Volgens hem is zelfactualisatie het doel van de ontwikkeling van de psyche; dat wil 
zeggen dat er getracht wordt een uiteindelijke balans tussen de diverse elkaar beïnvloedende krachten 
te bereiken. 
Hierbij kan aangetekend worden dat ook Jung nogal vrij omgaat met het begrip entropie. 
Entropie is echter als een maat van wanorde op te vatten, dat wil zeggen niet als een afgeleide van de 
mate waarin een systeem in balans verkeert (zoals Jung pretendeerde). 
 
c. Ten slotte wordt in de sociale psychologie entropie gezien als de hoeveelheid energie die niet meer 
voor sociale verandering respectievelijk vooruitgang beschikbaar is (Reber, 1989). 
Een dergelijke definitie is bijzonder onnauwkeurig en zweemt eveneens naar metafysica15, aangezien 
het niet duidelijk is aan welke vormen van energie gedacht wordt. Men zou hier wellicht kunnen 
denken aan rigide representatieve gedragingen die veel energie kosten, maar geen enkele bijdrage 
leveren tot verandering. 
In ieder geval blijkt ook hier het begrip entropie niet duidelijk geformuleerd. 
Zo bestaat er in de sociale wetenschappen de mening dat een sociale entropie of normloosheid 
stagnatie en zelfs ineenstorten van een maatschappij of een cultuur teweeg kan brengen; maar is dat 
wel zo eenvoudig te verklaren? De val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van het eens zo 
machtige Sovjet rijk zijn niet eenduidig met een begrip als sociale entropie te verklaren. Sociale 
                                                 
15 Het begrip 'metafysisch' wordt hier niet opgevat in filosofisch opzicht, waarbij het verwijst naar kosmologische theorieën over het 
Zijn, maar als een secundaire reflectie op natuurkundige processen. We zouden ook van een metaforisch gebruik kunnen spreken. 
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entropie wordt te vaak in oneigenlijke zin gebruikt en kan niet aan normloosheid gelijk gesteld 
worden. 
 
5.1.3.2 Commentaar naar aanleiding van invloed van chaos 
Er werd gesteld dat het zelfbeeld zich mede ontwikkelt onder invloed van de taalontwikkeling. 
Hierbij kan men echter tevens aantekenen dat deze ontwikkeling minder eenvoudig en soepel 
verloopt dan de meeste psychologische ontwikkelingstheorieën suggereren. 
Bij het ontwikkelingsproces van het zelfbeeld kan men steeds een subtiel samenspel van 
ongeordendheid en ordening aantreffen. 
Er is ruim aandacht besteed aan het begrip entropie om het verschil tussen open en gesloten 
systemen te verduidelijken. Hierbij is gesteld dat biologische organismen als open systemen 
opgevat moeten worden. 
Treedt er bij trauma's een vorm van homeostase op, dan betreft dit in feite een deficiënt quasi-
stationair evenwicht. Deficiënt quasi-stationair evenwicht zal in het bijzonder optreden als een 
dreigende wanorde tot een vorm van gestabiliseerde wanorde uitgroeit. Het begrip deficiënt quasi-
stationair evenwicht werd door ons geïntroduceerd om het begrip entropie beter af te kunnen 
bakenen. Deficiënt quasi-stationair evenwicht betekent dat men na een ernstig traumatische 
ervaring in feite extra kwetsbaar is. 
Determinanten van kwetsbaarheid kunnen verduidelijken op welke wijze men deze kwetsbaarheid 
kan hanteren, opdat herstel plaats kan vinden. 
 
5.2. Determinanten van kwetsbaarheid vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt 
5.2.1 Inleiding  
De volgende paragraaf heeft uitsluitend de bedoeling de relevantie van ontwikkelingspsycho-
logische determinanten van kwetsbaarheid globaal aan te duiden. Een uitputtende studie hierover 
vergt, gelet op de zeer gedifferentieerde subtiliteiten van de relevante theorievorming, een aparte 
monografie. In ons kader wordt de ontwikkelingspsychologische invalshoek aangestipt om het zicht 
op etiologische facetten niet "uit het oog te verliezen". Het hoofdonderwerp van deze studie blijft 
echter de dynamiek van de PTSD fenomenen als zodanig. 
Als men ervan uitgaat dat mensen ná het beleven van een psychotrauma een extreme wanorde 
kunnen ervaren, moet men aandacht besteden aan determinanten van kwetsbaarheid. Deficiënt 
quasi-stationair evenwicht naar aanleiding van PTSD verwijst naar een toenemend onderworpen 
zijn aan oncontroleerbare determinatie en houdt impliciet een grote mate van kwetsbaarheid in. 
Meestal worden etiologische determinanten van kwetsbaarheid in psychologische termen 
beschreven. In de ontwikkelingspsychologie gaat men merendeels uit van duidelijk gemarkeerde 
ontwikkelingsfasen16. In de theorievorming wordt wel expliciet rekening gehouden met 
kwetsbaarheden die ontwikkelingspsychologisch in bepaalde fasen op kunnen treden - 
                                                 
16 Auteurs die expliciet melding maken van kwetsbare perioden treffen we voornamelijk aan in de psychoanalytische 
context - vergelijk de identiteitsproblematiek bij Erikson en nog bekender het oedipuscomplex bij Freud. Overigens 
heeft ook Bowlby (1980) zich in het kader van de hechtingsproblematiek met existentiële kwetsbaarheden bezig 
gehouden. 
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belastingcondities die tot een zeer ingrijpende en verhoogde kwetsbaarheid kunnen leiden, komen 
daarbij echter nauwelijks aan de orde. 
In het navolgende zullen enkele ontwikkelingsopvattingen centraal staan, juist met het oog op deze 
belastbaarheidskenmerken; waarbij uitgegaan wordt van de 'mens' als een 'open systeem'. 
Hierbij zullen de volgende belangrijke facetten vooral aan de orde worden gesteld: 
- afweermogelijkheden; 
- identiteitsvorming en 
- zelfbeeldvorming. 
De uiteindelijke opbouw van een eigen identiteit hangt principieel samen met de aanwezige 
mogelijkheden voor zelfbeeldvorming. In veel situaties kan het zelfbeeld echter onder druk komen 
te staan, zodat men aan die druk probeert te ontsnappen. Ieder mens heeft diverse mogelijkheden 
van afweer om aan moeilijk te verdragen zaken te ontsnappen. 
 
Het begrip deficiënt quasi-stationair evenwicht bij PTSD werd van een nadere bepaling voorzien, 
waarbij oncontroleerbare determinatie het meest in het oog springt. Het optreden van 
oncontroleerbare determinatie in de vroege jeugd heeft een sterke invloed op de ontwikkeling van 
de zelfbeeldvorming en van de eigen identiteit, en daarmee impliciet ook op de kwetsbaarheid en 
op de ontwikkeling van diverse afweermechanismen. 
In het navolgende zal stilgestaan worden bij uiteenlopende ontwikkelingsfactoren, waarbij de 
invloed van oncontroleerbare determinatie eveneens belicht zal worden. 
Bij de diverse ontwikkelingstheorieën, die erkenning hebben verworven, is het opvallend dat geen 
van deze theorieën ondanks de pretentie allesomvattend kan zijn. 
De invalshoek van elke theorie is verschillend, ook de denkmethoden en de aannames, en dus 
eveneens de conclusies naar aanleiding van de theorievorming. 
Vanwege de grote invloed van drie hoofdrichtingen binnen de ontwikkelingspsychologie, zullen 
deze in het navolgende globaal worden belicht. Daarbij wordt de aandacht vooral op een aantal 
specifieke punten gericht. 
De hoofdrichtingen zijn respectievelijk: de psychodynamische, de cognitieve en de leerpsycholo-
gische opvattingen, te weten het behavioristische en het sociale leren. 
Binnen elke opvatting kan men uiteraard diverse vertegenwoordigers aantreffen. Volstaan wordt 
met de meest invloedrijke. 
Het schema, dat wij hier presenteren, is een aangepaste versie van Seifert en Hoffnung (Seifert en 
Hoffnung, 1991): 
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schema 2: vergelijking van enkele ontwikkelingstheorieën 
 
    Psychodynamisch       Cognitief      Behavioristisch leren        Sociaal leren 
 
Freud  Erikson Piaget     Information        PavlovenSkinner   Bandura 
               Processing 
Hoofdthema  
Persoonlijkheid   persoonlijkheid       Cognitief       Cognitief;              leerspecifieke observeer-            leergedrag; 
(sociaal /       (sociaal/                  (denken /       stappen en             bare responsen                 cognitieve 
emotioneel) gedrag / identiteit)  probleem       processen bij                             response 
    oplossend)     probleem opl.                             patronen; 
            e.a. mentale                             sociale rollen 
            activiteit 
Kenwoorden 
id, Ich,   levenslange  schemata,      zintuiglijke              klassiek / operante                  imitatie, 
Über-Ich  ontwikkeling;    assimilatie,    waarneming,              conditionering,               sociaal leren, 
psychosexueel psychosociale  accom-        korte / lange              uitdoving,                modeling, 
conflict;  crises   modatie,        termijn               reinforcement,               cognitief  
verdediging-    evenwicht     geheugen,              bestraffing                leren, 
mechanismen           metacognitie,                                wederkerig 
            basis voor                                determinisme 
            kennis 
Kenmerken 
stapsgewijs:  
ja  ja    ja        neen               neen                               neen 
rol van de  rijping: 
matig  zwak    sterk        sterk               zwak                                zwak 
rol van de ervaring: 
sterk  sterk    matig        matig               sterk                                 sterk 
rol van het  onderbewustzijn: 
sterk  zwak/matig   geen         geen                geen                                 geen 
rol van het bewustzijn: 
matig  sterk    sterk         sterk               sterk                                sterk 
themabreedte: 
breed  breed    matig         smal                smal                          matig 
algemeenheid: 
sterk  matig    sterk         matig               zwak                             matig 
herhaalbaarheid: 
zwak/nihil zwak/matig   matig         sterk               sterk                             sterk 
 
Dit schema geeft een beknopt en globaal overzicht van de belangrijkste ontwikkelingstheorieën.  
Het toont een verdeling wat betreft de hoofdthema's - er is sprake van persoonlijkheid, van cognitie 
en van leren. Het is echter een nogal globale onderscheiding, door de uitgangspunten die verkozen 
zijn. Juist door deze uitgangspunten is er een beperking in de gemaakte onderscheidingen. 
 
In het navolgende zal de aandacht dan ook vooral op de volgende punten gericht worden: 
1.  de rijping en de ervaring (deze zijn van belang voor de ontwikkeling van het zelfbeeld en voor 

de opbouw van de uiteindelijke identiteit); 
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2. de betekenis van de taal (dit is van belang vanwege de mogelijkheden om emoties te kunnen 
uiten. Curieus genoeg ontbreekt deze betekenis in het schema van Seifert en Hoffnung, hoewel 
zoals bekend Piaget aan de taalontwikkeling ruime aandacht heeft besteed. Dit geldt eveneens 
voor de cognitieve benadering); 

3. de afweermechanismen (hierbij zullen we ook de aandacht richten op de invloed van de taal). 
 
Als men kwetsbaarheid aan dit schema wil toetsen, dan is er niet alleen sprake van verschillen door 
de onderscheiden hoofdthema's, maar ook van verschillen op grond van de onderscheiden 
terminologieën, die gehanteerd worden. 
Zo kan men bij psychodynamische theorieën de kwetsbaarheid vooral in het relationele sociale 
gedrag en de opbouw van de identiteit aantreffen. Hier staan verdedigingsmechanismen centraal. 
De cognitieve theorieën beschouwen kwetsbaarheid meer als het resultaat van probleem oplossend 
handelen en denkschemata. Door de aard van probleem oplossend handelen en de daarbij 
behorende denkschemata kunnen er uiteenlopende gradaties van kwetsbaarheid ontstaan.  
Het behaviorisme gaat uit van het passief onderworpen zijn aan leerprocessen waarbij 
conditionerende determinanten eventuele kwetsbaarheden al dan niet kunnen vergroten. 
Ten slotte het sociaal leren, waarin model-learning op de voorgrond staat; dat wil zeggen gekoppeld 
aan de zo genoemde plaatsvervangende bekrachtiging van antecedent gedrag. 
Het moet als een omissie beschouwd worden dat in het schema Seifert en Hoffnung geen aandacht 
besteed wordt aan de ideeën van Bruner; aangezien deze auteur zich specifiek op de 
taalontwikkeling gericht heeft. Een nadere uiteenzetting van diens theorie is in 5.2.3 aan te treffen. 
 
5.2.1.1 Enkele aantekeningen bij het schema ontwikkelingstheorieën 
Er bestaan vele theoretische opvattingen over hoe een mens zich tot volwassene ontwikkelt. 
In het schema staan de belangrijkste, andere worden niet genoemd. Het gemis van Bruner is al 
aangegeven. 
Soms is een theorie niet goed wetenschappelijk onderbouwd en alleen maar interessant vanwege de 
gedachtengang en het taalgebruik. Een voorbeeld is te vinden in de opvattingen van  Charlotte 
Bühler. Haar ideeën getuigen zeker van een fantasierijke geest. Dit is met name in de door haar 
gebruikte terminologie. 
In deze studie wordt volstaan met summiere commentaren op de opvattingen, zoals in schema 2 
weergegeven is. 
 
PSYCHODYNAMISCHE THEORIEËN 
a.  Freud 
De betekenis van Freud ligt in eerste instantie niet in de mate van falsifieerbaarheid van zijn 
opvattingen, maar vooral in de inhoudelijke relevantie. 
De zelfbeeldvorming en de daarmee samenhangende identiteitsvorming zijn voor zover ze van 
rijping afhankelijk zijn (vergelijk hierbij de psychodynamische ontwikkelingsfasen) direct 
gekoppeld aan interacties met parenten en/of betekenisvolle opvoeders. Emotionele ervaringen zijn 
bij Freud bijzonder belangrijk. 
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Freud verdeelde de menselijke psyche in drie fundamentele gebieden: 
• het es, het driftleven dat in eerste instantie voor het bewustzijn niet direct toegankelijk is; 
• het Ich is in principe bewust en wordt ervaren als het centrum van het psychisch functioneren. 

Volgens Freud tracht het Ich een wankel evenwicht te bewerkstelligen en te bewaren, om het 
driftmatige streven niet te doen conflictueren met de eisen van het geweten. Het Ich past zich in 
feite aan onze dagelijkse normen aan; 

• het Ueber-Ich oefent een gewetensfunctie uit. Dit komt grotendeels tot stand door internalisatie 
van in de vroege jeugd opgelegde normen en eisen. 

Het Ich neemt een moeilijke middenplaats in: het Es is uit op bevrediging van driftmatige impulsen, 
terwijl het Über-Ich het Ich steeds de wet probeert voor te schrijven.  
Het afwijzen door het Ich verwijst naar verdringingsmechanismen, die daarbij plaatsvinden en het 
proces dat daarbij plaatsvindt wordt als Censuur beschreven. 
Elke censurale activiteit kost energie, vooral als het verdringen slechts gedeeltelijk plaats heeft 
gevonden en de es-strevingen zich blijven opdringen. De verdrongen strevingen die hierdoor 
ontstaan, kunnen onbegrepen onlustgevoelens opleveren en tot symboolhandelingen leiden. 
Dwangmatige handelingen kunnen opgevat worden als een poging om een gevoelde potentiële 
wanorde naar eigen hand te zetten en kunnen daarmee als een afweermechanisme beschouwd 
worden. De potentiële wanorde betekent dat er sprake is van een oncontroleerbaarheid. Deze 
dreiging houdt in dat er een gevaar bestaat door es-strevingen overmand te worden en daarbij de 
onbarmhartige straf die het Ueber-Ich in het vooruitzicht stelt, te moeten ondergaan of zodanig 
overspoeld te worden dat een chaotische neergang het gevolg zou kunnen zijn. 
Ook deficiënt quasi-stationair evenwicht is als een bereikte bestendiging van kwetsbaarheid op te 
vatten. 
De noodzaak om de onlustgevoelens bewust te moeten onderkennen is door het dwangmatige 
gedrag verkleind. 
De drie fundamentele gebieden van de menselijke psyche verschaffen een filosofische blik op de 
fundamentele menselijke kwetsbaarheid. 
De gewetensfunctie van het Ueber-Ich beïnvloedt in sterke mate de kwetsbaarheid die het wankele 
evenwicht van het Ich kenmerkt, alsmede de instinctmatige kwetsbaarheid die door het driftmatig 
drijven van het Es wordt gegenereerd. 
 
b.  Erikson 
Eén van de grootste verdiensten van Erikson is dat hij ruime aandacht aan kwetsbaarheid besteedt. 
Zijn fasering kenmerkt zich door een terminologie die uitgaat van een 'natuurlijke', in de ontwik-
keling vastgelegde kwetsbaarheid: wantrouwen, schaamte en twijfel, schuldgevoel, minderwaardig-
heid, rolverwarring, isolement, stagnatie en wanhoop. Het kind worstelt er mee om steeds opnieuw 
binnen elke fase tot een evenwicht te komen tussen de negatieve pool en de daarbij behorende 
positieve georiënteerdheid  
De er bij horende fasen zijn verbonden met kwetsbaarheden en kunnen tijdens stress tot regressie 
naar een vroeger stadium aanleiding geven. 
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Elke fase kenmerkt zich volgens Erikson door specifieke spanningen, waardoor kwetsbaarheid kan 
toenemen. Zijn beschrijvingen  van de acht ontwikkelingsfasen laten dan ook steeds een spanning 
tussen twee uitersten zien (Erikson, 1964): 
 
1. vertrouwen versus fundamenteel wantrouwen (= oraal sensorische fase) 
Erikson gebruikt het woord vertrouwen omdat het meer naïviteit en wederkerigheid zou uitdrukken. 
Een kind heeft in deze fase vertrouwen, maar is nog niet aan zelfvertrouwen toe. Dit vertrouwen is 
te zien als we een baby boven ons hoofd optillen en even loslaten. Het vertrouwen overwint de 
angst om te vallen. Dit vertrouwen is volgens Erikson een basisgevoel; wat gebeurt er echter als dit 
basisgevoel ernstig aangetast wordt? 
Een kind dat in zijn vroegste jeugd een burgeroorlog meemaakte, of in een concentratiekamp 
opgesloten zat, of incestervaring mee heeft gemaakt, zal vooral op latere leeftijd een fundamenteel 
wantrouwen kunnen vertonen; 
 
2. zelfstandigheid versus schaamte en twijfel (= musculair anale fase) 
Bij zelfstandigheid in een opvoedingssituatie is een spanning tussen loslaten en vasthouden vast te 
stellen. Vasthouden kan vernietigend en wreed zijn, maar ook loslaten kan dat zijn. Dit is te zien in 
bij voorbeeld een laissez-faire opvoeding. Deze vorm van opvoeding wordt becommentarieerd door 
Tausch en Tausch (Tausch, 1967). 
Het vasthouden is in de opvoeding meestal een zaak van klein houden en van onder de duim 
houden. Bij kindermishandeling en incest is dit duidelijk het geval. De dreiging die in dergelijke 
situatie sterk naar voren komt laat geen ruimte voor schaamte. Erikson stelt terecht dat schaamte 
een onvoldoend onderzochte emotie is, omdat schaamte in onze beschaving snel door schuldgevoel 
geabsorbeerd wordt; 
 
3. initiatief versus schuldgevoel (= locomotorische genitale fase) 
Naarmate een kind opgroeit zal het meer initiatief vertonen. De schaamte en de twijfel van de 
vorige fase kunnen in schuldgevoelens overgaan; 
 
4. vlijt versus minderwaardigheid (= latentie fase) 
Na de initiatieve fase ontwikkelt het kind vlijt, dat wil zeggen dat het zich aan de anorganische 
wetten van de dingwereld aanpast en gemotiveerd is om aan de dingen te werken. Het kan 
gedurende deze fase in een productieve situatie geestdriftig geabsorbeerd raken. Nu bestaat het 
gevaar dat er een gevoel van tekortschieten kan ontstaan. Een gevoel van minderwaardigheid voert 
dan de boventoon. 
Minderwaardigheidsgevoelens zijn het verlies van vertrouwen in de eigen mogelijkheden ten 
opzichte van de omgeving; 
 
5. identiteit versus rolverwarring (= puberteit en adolescentie fase) 
Er komt een einde aan de kindsheid, als er een goede verhouding met de wereld van de 
vaardigheden en van de dingen opgebouwd is en de seksuele rijping zich inzet. Er kan een stabiele 
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identiteit bereikt worden; maar het is ook de tijd van de puberteit: de eigen identiteit wordt in deze 
stormachtige periode voortdurend in twijfel getrokken. 
Deze fase lijkt enigszins op de tweede fase, waarin een spanning tussen zelfstandigheid en 
schaamte op kan treden. Een beïnvloedende factor is de fysieke geslachtelijke rijping. Deze rijping 
voltrekt zich even snel als de fysieke rijping gedurende de eerste levensjaren. 
De puberteit is dan ook een tijd van rolverwarring. Erikson ziet de geestesgesteldheid van de 
adolescent als een moratorium: een psychosociaal stadium tussen kindsheid en volwassenheid in, 
maar ook tussen de moraal die het kind opgelegd is heeft en de ethiek die de volwassene zich 
zelfstandig eigen dient te maken. Opgedane incestervaringen zullen in deze periode de identiteit 
sterk op de proef stellen; 
 
6. intimiteit versus isolement (= jong volwassenheidsfase) 
Pas als een kind zijn worsteling om een identiteit te verwerven overwonnen heeft, kan zijn ego de 
zesde fase leren beheersen. Dit is het stadium van de intimiteit. 
Het gaat hierbij met name ook om de geslachtelijke identiteit Het slagen van deze fase vindt in 
symbolische zin zijn bezegeling door een in intimiteit beleefde wederkerigheid van de orgastische 
ontlading. Erikson spreekt in dit kader als psychoanalyticus over een volmaakte geslachtelijkheid. 
Het is opvallend dat hij hierbij ervan uit gaat dat een wederkerigheid van orgasmen slechts met een 
beminde partner van het andere geslacht mogelijk is. Hij ontkent met deze uitspraak de 
homoseksuele liefde en plaatst de homoseksueel eigenlijk zelfs in een isolement. 
 
Ten slotte noemt Erikson nog de volgende volwassen fasen: 
7. generativiteit versus stagnatie (= volwassenheidsfase) 
 
8. ego-centriciteit versus wanhoop (= volwassenheidsfase) 
Deze fasen hebben weliswaar  een zekere betekenis voor een inzicht in de wijze waar op 
psychische neergang door identiteitsproblematiek kan worden bevorderd, maar aangezien het voor 
ons in het bijzonder gaat om de etiologische determinatie, laten wij dit verder buiten beschouwing. 
 
COGNITIEVE THEORIEËN 
a.  Piaget 
De psychologische opvattingen van Piaget (1973) zijn ingegeven door zijn grote belangstelling 
voor biologische processen. 
Interessant is de aandacht die Piaget aan de taalontwikkeling besteedt: van rudimentair tot concreet-
operationeel. 
 
De dynamische wisselwerking tussen het opgroeiende kind en zijn wereld komt volgens Piaget tot 
uiting in twee fundamentele processen, te weten assimilatie en accommodatie.  
In de psychologie wordt assimilatie meestal omschreven op de volgende wijze: opneming in en 
versmelting met de bewustzijnsinhoud van nieuwe elementen.  
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Piaget onderscheidde 3 typen van assimilatie, waarbij hij een combinatie van betekenissen 
gebruikte:  
a. biologisch (voedsel innemen en verteren om in leven te kunnen blijven en te kunnen groeien); 
b. mentaal (indrukken van de omgeving in zich opnemen, zodanig dat men in leven blijft en kan 

groeien); 
c. sociaal (ondergaan van sociaal bepaalde regels en ze zo in zich opnemen dat men tot eigen 

morele en gedragsstandaarden kan komen). 
McConnell stelt bij assimilatie dat als assimilatie de voorkeur verdient, het kind eerder zich zal 
overgeven aan fantasie en spel. Dit is bij voorbeeld als een kind zijn  percepties aan zijn behoeften 
probeert aan te passen, in plaats van in te schatten hoe het in de werkelijkheid is in te passen. Als de 
assimilatie te extreem wordt, zal het eindresultaat zijn dat het kind in een fantasiewereld gaat leven 
– of anders in een inrichting (McConell, 1974). 
 
Bij accommodatie wordt uitgegaan van een zich schikken naar de omstandigheden (een vorm van 
adaptatie). Bij de onderscheiding die Piaget hierbij maakte, kan men zijn biologische achtergrond 
bespeuren: 
• fysiek (in de meest elementaire vorm komt deze vorm voor in elementaire reacties - het openen 

van de mond als we gaan eten); 
• mentaal (het hanteren van onze zintuigen om indrukken op te kunnen nemen); 
• sociaal (de souplesse, die mensen kunnen tonen om zich aan de eisen van de omgeving te 

voldoen). 
 
Vanuit de gedachte dat er een constante wisselwerking tussen assimilatie en accommodatie bestaat, 
komt Piaget tot enkele  ontwikkelingsfasen: 
 
1. de sensori-motorische fase 
Deze allereerste fase wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen het centrale 
zenuwstelsel en de motoriek. Het laatste zal zich in de loop der verdere ontwikkeling steeds meer 
gaan verfijnen. 
Het denken is nog niet taalgevoed en de meeste psychologen gaan er vanuit dat mensen op latere 
leeftijd nog maar weinig weet van deze periode kunnen hebben. 
Dit zou onder andere komen vanwege de afwezigheid van een communicatief woordgebruik. 
Toch hoeft men niet altijd woorden te gebruiken om zich later bepaalde zaken te herinneren: een 
baby herkent zich al vrij snel op een voorgehouden spiegel. 
Door de toentertijd afwezige benoemingsmogelijkheden en het toentertijd alleen maar sensori-
motorisch kunnen reageren zullen de traumatische ervaringen uit deze periode op latere leeftijd 
nagenoeg niet naspeurbaar kunnen zijn; 
 
2. de pre-operationele fase 
Het denken in deze fase is intuïtief en nog niet logisch. Het logische denken ontstaat pas later. 
Gedurende de pre-operationele fase begint de taal zich te ontwikkelen.  
Een kind is in deze fase soms slechts tot rudimentaire vormen van symboliek in staat. 
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In deze fase kan een kind zijn eigen fantasiewereld creëren. De fantasie is dan echter ingeperkt door 
de dagelijkse beleefde realiteit en de dagelijkse waarneembaarheid; 
 
3. de concreet-operationele fase 
Onder concreet-operationeel verstaat men de cognitieve operaties. 
De taalontwikkeling is in deze fase min of meer afgesloten en men kan met hulp van de taal de 
wereld op cognitieve gronden begrijpen en er zich in staande houden. 
Dit betekent dat men in staat is om de informatie, die men met zijn zintuigen ontvangt, logisch te 
ordenen en met elkaar te verbinden. De logica is echter grotendeels met concrete objecten en 
concrete fysieke handelingen verbonden; 
 
4. de formeel-operationele fase 
Hier doelt Piaget op vormen van abstract denken. Het denken is niet meer concreet aan fysieke 
objecten en duidelijke gebeurtenissen gekoppeld. 
Er treedt een begin van formaliteit op, zodat het kind pogingen kan doen om op logische gronden 
hypothetische mogelijkheden te formuleren. 
Dergelijke formaliteiten sluiten de wereld van realiteit en waarneembaarheid niet af, maar stijgen 
daarboven uit: de mens is in staat een hypothetische wereld te creëren. 
Deze mogelijkheid vormt in principe de basis om op cognitieve wijze hercodering van negatieve 
ervaringen tot stand te brengen. Is daarentegen sprake van extreme psychotrauma's, dan is de 
schokwerking vaak van dien aard dat cognitieve relativering niet meer mogelijk is, omdat de 
hersenfysiologische alarmeffecten zodanig dominant kunnen zijn, dat cognitieve flexibiliteit wordt 
afgesneden. 
 
De fasering van Piaget is tevens op de taalontwikkeling gegrondvest. De ontwikkeling verloopt van 
een rudimentaire taal tot een formeel-operationeel taalgebruik. 
Piaget spreekt dan ook over de taaluitingen van kinderen als een groei van egocentrische naar een 
gesocialiseerde taal. 
Egocentrisch taalgebruik wijst niet op een egoïstische karaktertrek. Het kenmerkt zich onder andere 
door monologen, die veelal in het kinderspel voorkomen. 
Het kind praat in zichzelf, niet om gegevens te verwerven of om te communiceren, maar als 
aanvulling op zijn handelen. In het verlengde van deze gedachtengang zou gesteld kunnen worden 
dat er zodoende zintuiglijke waarnemingsprikkels beter geordend kunnen worden. 
Kleine kinderen kunnen ook tot vormen van primitieve discussies komen. Deze discussies ontladen 
zich echter vaak in heftige botsingen van vermeende standpunten, omdat een kind zijn motivatie 
nog niet adequaat onder woorden kan brengen en vooral de draagwijdte van de uitingen niet kan 
beseffen. Deze onmacht kan tot ruzies en conflicten leiden. 
 
INFORMATION PROCESSING 
De falsifieerbaarheid van information processing is groter dan de falsifieerbaarheid bij Piaget. De 
laatste gaat uit van de mens als biologisch wezen, dat wil zeggen als een open systeem, waarbij in 
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fasen verlopende adaptaties zich manifesteren in overeenstemming met de wetmatigheden van de 
rijpingsfasen waarin het individu verkeert. 
Information processing gaat voornamelijk uit van door cognitieve structuren geleide processen, 
waarbij specifieke hersenfuncties een centrale rol spelen (zoals denken, herinneren en leren). 
In 4.2 is al stilgestaan bij het geheugen en de daarmee samenhangende problemen. 
 
LEER THEORIEËN 
a. Behaviorisme 
Pavlov en Skinner  (1948, 1953) zijn de meest bekende behavioristen, die met behulp van vooral 
dierproeven tot zo genoemde connectionistische opvattingen kwamen. 
De zo genoemde 'law of effect' gaat uit van een koppeling tussen een prikkel en de uit te voeren 
reactie, onder invloed van het positieve effect dat daarbij optreedt. 
Het gevolg is dat een eventuele herhaalbaarheid van waargenomen effecten groot is. 
Thorndike stelt daarbij dat dit positieve effect tot stand komt zonder tussenkomst van bewuste 
activiteiten. Het proces verloopt geheel automatisch en houdt geen rekening met cognitieve 
processen. Dit leidt tot een belangrijk bezwaar tegen deze opvatting: er wordt geen aandacht 
besteed aan inzichtelijk leren, laat staan aan bewuste activiteiten van de lerende. 
De responte gedragingen zijn te vergelijken met reactieve reflexuitingen, terwijl de operante 
gedragingen door eigen actief handelen op basis van reinforcement van het antecedente gedrag tot 
stand komen. 
Vanwege de relevantie voor PTSD zal bij het bespreken van desensitisatie op de behavioristische 
opvattingen teruggekomen worden; 
 
b. Sociaal leren 
De onderscheiding behaviorisme ~ sociaal leren wordt in de onderzoekwetenschappelijke 
opvattingen aangetroffen. In het schema is Bandura als voorbeeld opgenomen. 
Centraal staan daarbij steeds de sociale condities. Ze omvatten niet alleen het waarnemen van 
modellen, maar ook de perceptie van hetgeen zich aan het model voltrekt (vergelijk plaatsver-
vangende reinforcement); daarnaast verwijzen sociale condities ook naar de voorwaarden die 
bijdragen tot een effectieve model werking (vergelijk bewondering~sympathie als voorwaarde voor 
het leereffect dat van het model uitgaat). 
Deze variabelen worden vooral gerelateerd aan het gedrag van kinderen, aangezien het onderzoek 
naar dit gedrag de meest relevante data oplevert. 
De ontwikkeling van een kind naar zijn volwassenheid toont een breed scala van leerprincipes.  
De koppeling van sociaal leren en persoonlijkheidsontwikkeling komt duidelijk naar voren in de 
leerprincipes, zoals Bandura die geeft (Bandura, 1963): 
-  de verwerving van nieuwe responsen door observatie leren; 
- het belang van beloningspatronen. Dit ziet men in de eerste levensjaren vooral bij het 
imitatiegedrag. De meeste kinderen komen zodoende tot het zo genoemde modeling; 
-  het optreden van generalisaties en van discriminaties. 
Generalisatie is een functie van de mate van vergelijking tussen de oorspronkelijke leersituatie en 
de nieuwe opgedane 'cues'. 
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Discriminatie of onderscheiding is ook in opvattingen als 'jongens mogen niet huilen' aan te treffen. 
Van jongens wordt vaak een masculien gedrag verlangd, waarbij eventuele intense responses (zoals 
lichamelijk geweld) gewoonlijk afgestraft wordt. 
Bepaalde vormen van modeling zijn op te vatten als identificatie. Bandura geeft aan welke 
voorwaarden noodzakelijk zijn om identificatie via modeling tot stand te brengen: mislukt deze op 
modeling berustende identificatie (vergelijk bijvoorbeeld de ook in de psychoanalyse sterk 
benadrukte relatie tussen de jongen en de vader), dan treedt een integrale verzwakking van de 
persoonlijkheid op die de kwetsbaarheid vergroot wanneer men met PTSD wordt geconfronteerd. 
Vermeldenswaard zijn de onderzoeken waaruit blijkt dat sterk agressieve jongens meestal ouders 
hebben die agressie in huis op zo sterk mogelijke wijze veroordelen en afstraffen (Bandura, 1960); 
-  de effecten van voorgaand leren en situationele factoren op sociaalbeïnvloedbare procedures. 
Onderzoek wijst uit dat kinderen die sterke afhankelijkheidsgewoonten ontwikkeld hebben meer 
door sociale versterkers (reinforcers) beïnvloed worden, dan kinderen die hierdoor minder 
beïnvloed zijn. 
Dit kan men bij voorbeeld bij symbiotische relaties zien. 
Hoewel er individuele verschillen zijn in de gevoeligheid voor sociale beïnvloeding, is het wel 
degelijk mogelijk om te voorspellen wélke versterkers effectief zijn voor de meeste leden van een 
willekeurige groep, aangezien alle groepsleden vele gemeenschappelijke sociale ervaringen 
opgedaan hebben. 
Na ernstige traumatiserende ervaringen kan men echter zó onzeker worden dat men niet weet waar 
men zijn heil kan vinden. Vaak zoekt men dan steun met lotgenoten, ook al zou het om een min of 
meer willekeurige groep gaan. Bij zelfhulpgroepen vertonen de leden onderling niet alleen veel 
gemeenschappelijks, maar daarnaast veel individuele aspecten; 
-  de invloed van bestraffen, afremmen en niet-belonen. 
Een belangrijke deel van sociale training berust op onderdrukking en afremmen. 
Zindelijkheidstraining is daar een voorbeeld van. 
Het niet-belonen is een vorm van sociale bestraffing en kan even pijnlijk ervaren worden als 
lichamelijke afstraffing. 
Mowrer onderscheidde in 1960 'place-avoidance learning' van 'response inhibition' (Mowrer, 1960). 
Bij place-avoidance learning leert een kind een specifieke response aan om een schadelijke 
stimulus te vermijden. Bij response inhibition leert een kind juist een response niet te uiten om zo 
een bestraffing te kunnen ontlopen. 
Bij ernstige kindermishandeling kunnen beide leergedragingen optreden. 
Opvallend is de uitspraak van Mowrer dat bestraffen in het sociaal leren minder vaak gebruikt 
wordt om een gedrag áán te leren. Bestraffen is meestal bedoeld om een reeds aangeleerd gedrag áf 
te leren. Eerder is gesteld dat afleren veel moeilijker is dan aanleren; 
- de invloed van conflict en displacement. 
Het aan elkaar koppelen van schadelijke stimuli met sociale responsen neigt sterk tot het zo 
genoemde approach-avoidance conflict. Het optreden van een dergelijk conflict is afhankelijk van 
de relatieve sterkte van de toenaderings respectievelijk vermijdingsresponsen. 
De invloed van onbewuste strevingen wordt bij het sociale leren minder relevant geacht. 
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Enkele kritische kanttekeningen 
Bij diverse ontwikkelingspsychologische opvattingen over de ontwikkelingsfasen die elk mens 
doormaakt, zien we regelmatig een continue spanning tussen vertrouwen en fundamenteel 
wantrouwen en een continue spanning door zelfstandigheid en opkomend initiatief; met alle 
bijbehorende emoties. 
Er bestaat het gevaar van labelen. Ook Erikson ontkomt niet helemaal aan labelen, ofschoon hij in 
elke fase meer ruimte aan intieme gevoelswaarden toelaat. 
De indeling van Piaget is meer afgesloten dan de indeling van Erikson. Dit is te wijten aan het feit 
dat Piaget een bioloog was die de ontwikkelingsgang van assimilatie- en accommodatieprocessen 
volgens een sprongsgewijs verlopend biologisch fasemodel trachtte te determineren; terwijl Erikson 
een psychoanalytisch geschoolde wetenschapper was - die meer oog had voor de in elkaar 
overlopende continuïteit van de door hem onderscheiden fasen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bij Piaget gaat om de overgang van motorisch-sensorische 
oriëntatie op de werkelijkheid naar uiteenlopende cognitieve vormen van ontogenetische 
ontwikkeling. 
Erikson is echter door de oriëntatie op de psychoanalyse meer op de motivationeel-emotieve 
aspecten van de ontwikkeling gericht. 
Interessant zijn de opvattingen van Bandura, omdat zijn opvattingen ons laat zien hoe een integrale 
verzwakking van de persoonlijkheid kan optreden en hoe door conflictueuze beïnvloeding de 
kwetsbaarheid vergroot kan worden als men met PTSD geconfronteerd wordt.  
 
5.2.3 Bruner  
Er is al gesteld dat de opvattingen van Bruner in schema 2 node gemist worden. 
Om aan deze omissie recht te doen, zal in dit onderdeel uitvoeriger op Bruners ideeën worden 
ingegaan. 
Bruner legt sterke nadruk op de taal; waarbij de taal als het meest geëigende medium voor 
intermenselijk contact wordt beschouwd. 
Er is al gesteld dat de taal een breed gebied van communicatieve uitingen omvat. Met behulp van 
de taal kan men gevoelens, gedachten, ideeën en belevingen coderen respectievelijk decoderen. 
Deze codering stelt ons in staat om op specifieke wijze ons menselijk gedrag en onze motieven 
kenbaar te maken. Dergelijke uitingen kunnen mensen echter ook kwetsbaar maken, aangezien elke 
codering gedecodeerd moet worden om de uitingen van een ander te kunnen begrijpen 
 
Bij het beschrijven van intellectuele groei onderscheidt Bruner enkele zo genoemde 
herkenningstekens (Bruner, 1971): 
 
- Groei wordt gekarakteriseerd door toenemende onafhankelijkheid van de onmiddellijke aard van 
de stimulus waarop gereageerd wordt. 
Dit is nog afwezig bij zuigelingen, die vooral door S-R leren allerlei indrukken te internaliseren. 
Dit leerproces zal echter steeds minder direct worden. In de loop der tijd kan men zien dat één 
reactie op meerdere stimuli mogelijk is, en zelfs komen meerdere reacties op slechts één stimulus 
voor. 
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In 4.2 is reeds aangegeven hoe het geheugen hierbij parten kan spelen; 
 
- Groei is afhankelijk van het inwendig verwerken van gebeurtenissen in een 'depot' dat 
overeenkomstig met de omgeving is. 
Hierbij gaat Bruner er vanuit dat men informatie kan opslaan en dat cognitieve processen ertoe 
leiden dat de opgeslagen informatie tot extrapolatie, dat wil zeggen het vormen van afgeleide 
condities, leidt. 
Bij existentieel emotionele ervaringen kunnen de ervaringen echter tot wanordelijkheid leiden; 
vooral als men er vanuit gaat dat extra informatie op zich reeds de ordelijkheid kan ondermijnen. 
De mogelijkheden tot extrapolatie zullen in die gevallen een minder cognitief gestuurd primitief 
karakter dragen en veeleer door een primitieve lading worden belemmerd; 
 
- Bij intellectuele groei is er een toenemende capaciteit in het spel om aan zichzelf en anderen door 
middel van woorden of symbolen kenbaar te maken wat men gedaan heeft of wat men gaat doen. 
Bruner ziet in dit "herkenningsteken" een overgang van louter conformerend gedrag naar bewust 
zelfstandig te verantwoorden coherent gedrag, aangezien hier zelfverantwoordelijkheid en 
zelfbewustzijn een duidelijke plaats in zijn gaan nemen. 
Hij stelt dat hier sprake is van een proces dat leidt tot het eventueel onderkennen van rationele 
reflectie mogelijkheden dat het menselijke wezen verder brengt dan proefondervindelijke 
aanpassing alleen. 
In dit zo genoemde herkenningsteken neemt de taal een belangrijke plaats in. Bij existentieel 
emotionele problemen kan men zich afvragen of bovenstaand proces het onderkennen van 
dergelijke rationele reflectie mogelijkheden via de taal in voldoende mate mogelijk maakt, teneinde 
een passief onderworpen zijn aan de ingrijpende gebeurtenissen te doorbreken; 
 
- Intellectuele ontwikkeling is afhankelijk van systematische en toevallige wisselwerking tussen een 
leraar en een leerling; 
 
- Het onderwijs wordt vergemakkelijkt door het medium 'taal', dat uiteindelijk niet beperkt blijft tot 
een uitwisselingsmedium, maar wordt tot het instrument dat de leerling vervolgens zelf kan 
gebruiken om orde in zijn omgeving te scheppen. 
Hierbij stelt Bruner dat de aard van de taal en de functies, die deze vervult, deel dient uit te maken 
van iedere theorie aangaande de cognitieve ontwikkeling. 
De opvattingen van Bruner zijn op te vatten als een cognitieve theorie. Hij gaat in zijn 
theorievorming steeds uit van een 'normale' ontwikkeling. 
Eerder is echter gesteld dat na existentieel emotionele ervaringen een 'ab-normale' ontwikkeling 
kan plaatsvinden en dat het deficiënt quasi-stationair evenwicht zich als een wanordelijke 
storingsfactor manifesteert. 
Beschouwt men tijdens een psychotherapie de therapeut als leraar en de cliënt als leerling, dan kan 
het twijfelachtig zijn of de 'leerling' in wel voldoende mate in staat is om via in taal verwoorde 
cognitieve sturing orde in zijn interne en externe omgeving te scheppen. Tijdens een therapie wordt 
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de taal gebruikt als een uitwisselingsmedium en als deze uitwisseling door toenemende 
kwetsbaarheid tot discrepanties in betekenis leidt, kan de therapie daarop zelfs stranden. 
Dit vijfde herkenningsteken kan aanvankelijk wel een optimistische gedachtengang bij de therapeut 
en de cliënt opleveren; doch in de loop van de therapie tot ernstige wederzijdse teleurstelling leiden 
- indien men niet onderkent dat emotionele blokkades remmend werken op de cognitieve 
hanteringmogelijkheden; 
 
- Intellectuele ontwikkeling spreekt uit de toenemende mogelijkheid om een aantal alternatieven 
tegelijk te verwerken, verschillende volgorden tegelijk uit te proberen en tijd en aandacht evenredig 
over deze meervoudige eisen te verdelen; 
Dit herkenningsteken is alleen bij een normale ontwikkeling geldig, waar Bruner dan ook van is 
uitgegaan. Bij onderwijs gaat men gewoonlijk ervan uit dat de leerling een normale ontwikkeling 
achter de rug heeft, ondanks het gegeven dat veel kinderen in hun verleden geestelijk en/of 
lichamelijk mishandeld werden; en als gevolg hiervan in geringere mate in staat zijn om op 
onbevangen wijze de werkelijkheid tegemoet te treden.  
Bij een verstoorde ontwikkeling ziet men veelvuldig dat men in veel mindere mate in staat is om 
een aantal opties gelijktijdig te verwerken. Zijn de herinneringen aan existentieel emotionele 
ervaringen "samengeklonterd" in een wirwar van afgesplitste geheugeninhouden (lees: baaierd van 
ongeordendheid), dan is het niet mogelijk om daarin een ordening te onderscheiden. Er is dan 
sprake van een sterke verschuiving van het psychologisch tijdsbesef, dan kunnen tijd en aandacht 
niet evenredig over deze meervoudige herinneringsbrokken verdeeld worden. 
 
Bruner geeft in zijn beschrijving van de moedertaalontwikkeling een optimistische richting aan. 
'Optimistisch' kan men in dit geval als 'toekomstgericht' omschrijven. 
Zijn onderzoek naar de relatie tussen taal en denken is eveneens een onderzoek naar de relatie 
tussen in symbolen neergelegde taaluitingen en denken. 
De taal kan men passief gebruiken (bij voorbeeld met luisteren en lezen), of actief (bij voorbeeld 
met spreken en schrijven). Bij luisteren en lezen is er sprake van een 'terugzien'. 
Bruner is daar niet mee tevreden. Hij vindt dit te passief en wil het lezen uit deze passiviteit 
verlossen. 
Volgens hem kan de ontdekking van de macht van de taal leiden tot de ontdekking van de macht 
van het denken. 
Dit is zeker een interessante gevolgtrekking, toch komt niet iedereen tot het profijt die deze 
ontdekking in zich bergt. In het voorgaande is al vaker gesteld dat men na existentieel emotionele 
ervaringen door een groeiende deficiënt quasi-stationair evenwicht zó belemmerd kan worden dat 
er geen enkele ruimte overblijft om zowel de macht van de taal als de macht van het denken te 
benutten. 
De potentiële macht van de taal wordt door benoemingsproblemen belemmerd. De potentiële macht 
van het denken kan belemmerd worden door ‘intrusions’ en andere zich opdringende 
psychologische tijdsbelevingen. 
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Bruner stelt dat de naaste collega van de stijlleraar de wiskundeleraar is, aangezien bij het 
wiskundig denken het vooral over afgebakende duidelijk omschreven (abstracte) denkpatronen 
gaat. 
Er zijn aanwijzingen dat kinderen, in tegenstelling tot volwassenen, zaken niet aan elkaar koppelen 
op grond van intrinsieke logische samenhang, maar eerder op grond van associaties, verhalen, 
'chains' en andere non-taxonomische criteria (Bruner et al., 1966). 
Toch kan men dit ook bij volwassenen aantreffen: existentieel emotionele herinneringsflarden 
worden veelal niet op grond van eigenschappen aan elkaar gekoppeld. Veeleer vindt de koppeling 
plaats op grond van associaties en andere niet-taxonomische criteria. 
Deze samenklontering van herinneringsflarden is in 4.1 als baaierd van ongeordendheid nader 
uitgewerkt. 
Dergelijke associaties kunnen mede cultureel bepaald zijn. Bruner et al. geven zelf een interessant 
antropologisch voorbeeld (Bruner et al., 1966). In Senegal leven de Wolof. Kinderen van dit volk 
werden op de inschatting van een vloeistofvolume getest, hetgeen een standaardtest van Piaget is. 
Deze kinderen geloofden dat de onderzoeker de hoeveelheden in de testbekers magisch kon 
beïnvloeden. 
Hoewel deze antropologische voorbeelden interessant zijn, moet men een zekere voorzichtigheid 
ermee betrachten. Waarvoor worden deze voorbeelden gebruikt? Willen we daarmee interculturele 
verschillen, of juist interculturele overeenkomsten in het cognitief functioneren aangeven? Willen 
we soms onze eigen cultuur ten koste van de andere cultuur beter uit de verf doen komen? 
Een onderzoeker zal dit steeds duidelijk moeten aangeven. Het zal de falsifieerbaarheid ten goede 
komen. 
Dit geldt ook voor de opvattingen van Bruner. Ofschoon Bruner ook door Piaget beïnvloed is, staat 
hij in zijn theorieopvattingen meer open voor herhaalbaarheid en falsifieerbaarheid dan Piaget; 
hetgeen ook in zijn werk tot uiting komt. 
Bruner zelf definieerde in 1957 de cognitie als 'going beyond the information given' (Bruner, 1957). 
Deze definitie omvat de essentie van zijn onderzoeksmethodologie en vereist veelvuldige en 
herhaalbare experimenten, hetgeen de falsifieerbaarheid ten goede komt. 
 
5.2.4 kritische beschouwing bij schema ontwikkelingstheorieën 
Het commentaar zal weer uitgaan van schema 2 om enkele hoofdrichtingen in de 
ontwikkelingstheorieën te kunnen behandelen. Hierbij zal vooral uitgegaan worden van de 
mogelijkheden van falsifieerbaarheid. 
Bij dit commentaar zullen niet álle kenmerken van een betreffende ontwikkelingstheorie aan de 
orde komen. Het commentaar zal beperkt blijven tot de volgende aandachtspunten: 
- terminologie; 
- kwetsbaarheid; 
- afweermechanismen; 
- identiteitsontwikkeling en ontwikkelingsfasen. 
 
Uiteraard verschillen de hoofdthema's bij elke ontwikkelingspsychologische school. Zo ligt de 
nadruk bij psychoanalytische richtingen op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, dit is niet 

 81 



strijdig met de andere richtingen, aangezien de persoonlijkheid mede door cognitieve en door 
leerpsychologische elementen tot stand komt. 
Deze verschillen zullen recht gedaan moeten worden in het commentaar. 
 
Terminologie 
Bij terminologie moet men twee uitingen onderscheiden. Allereerst is er de terminologie die men 
hanteert om een theoretisch model te verduidelijken. Dit taalgebruik moet immers de 
toegankelijkheid van de theorie doen toenemen. 
Vervolgens is er het taalgebruik dat men, ongeacht de gebruikte terminologieën, hanteert. Hoe staat 
een theoretisch model tegenover het huis-tuin-keuken jargon dat een 'doorsnee' mens gebruikt? 
Juist op het dagelijks taalgebruik zal de aandacht gevestigd moeten worden, maar óók de functie 
van het vakjargon van theoretici zal duidelijk gemaakt moeten worden; dat wil zeggen ten aanzien 
van de in het oog springende gebruikte terminologie. 
Een veelzeggend voorbeeld treft men bij voorbeeld aan bij Freud en zijn adepten. Zij spreken over 
Es, Ich, Ueber-Ich en het onbewuste. De falsifieerbaarheid van psychoanalytische concepten is niet 
het sterkste punt van deze benadering. Er is namelijk sprake van een in principe gesloten 
denksysteem, die het gevaar met zich meebrengt van een circulaire redeneertrant. 
De opvattingen van Piaget zijn door de grotere eenvoud en de beperking tot cognitieve processen 
op eenduidige wijze te interpreteren. 
Cognitieve ‘information processing’, alsmede behavioristische en sociale leertheorieën zijn meer 
toegankelijk voor toetsing en herhaling, doch hierbij abstraheert men grotendeels van 
bewustzijnsinhouden en de sociaal gedetermineerde dynamiek van emotionele processen - emoties 
worden tot enkelvoudige reactiewijzen gereduceerd, zoals angst, woede en machteloosheid. 
Hoe breder het themagebied is, des te moeilijker de toetsbaarheid en de herhaalbaarheid zal zijn. 
Het is dan ook niet vreemd dat de genuanceerde psychodynamische benadering methodologisch 
grote problemen oplevert bij beoogde falsifiëringspogingen. Wat overigens geen definitief oordeel 
kan zijn over de geldigheid van de theorie. Men moet hier zeggen "we weten het niet", of te wel: 
"het kan hypothetisch waar zijn - maar dit valt niet te bewijzen". 
Ogenschijnlijk gaat dit niet op voor het behaviorisme. Bij diverse vormen van conditionering lijkt 
het themagebied merendeels smal en dat komt zowel de toetsbaarheid, als de herhaalbaarheid ten 
goede. Het gaat in die gevallen om duidelijk afgebakende enkelvoudige leerhandelingen. 
Meervoudige leerhandelingen, die in elkaar ingrijpen en van elkaar afhankelijk zijn, kunnen 
eventueel los van elkaar aangeleerd worden respectievelijk ontwikkeld worden. Een dergelijk 
leerproces garandeert echter niet dat men na afloop van de losstaande leerprocessen tot een totaal 
samenhangend geheel kan komen. 
Dit treft men bij voorbeeld aan bij de zo genoemde Eye movement desensitization and reprocessing 
therapy, zoals die door Shapiro ontwikkeld is.  
Uit het schema 2 blijkt dat een stapsgewijze ontwikkeling bij behavioristische benadering 
ontbreekt. 
Het sociaal leren gaat uit van relationele condities, die met behulp van diverse ‘reinforcers’ 
uiteindelijk tot nieuw sociaal gedrag leiden. Men kan zich afvragen of deze vorm van leren in alle 
gevallen herhaalbaar en falsifieerbaar is.  
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Tegenwoordig onderkent men steeds meer de betekenis van sociale beïnvloeding; vanuit deze notie 
zijn de principes van het sociale leren ontwikkeld. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien men 
het psychisch functioneren beter kan begrijpen als men uitgaat van een doorlopende en een zich 
herhalende determinatie als gevolg van een interactie tussen iemands gedrag en de wijze waarop dit 
gedrag  door externe sociale beïnvloeding wordt bepaald. 
 
Kwetsbaarheid 
Freud ontwierp een systeem waarmee hij neuroses probeerde te verklaren en waaruit zijn 
therapeutische benadering voortkwam. 
Dit systeem is later bekend geworden als psychoanalyse, onder andere verwijzend naar een 
antropologisch stelsel waarmee de zeden en gewoonten van gemeenschappen werden verklaard en 
de zingeving van mythen, sagen en sprookjes werden onderzocht. 
De psychoanalyse wortelt in de aanname van het onbewuste en heeft vanuit deze aanname de 
dieptepsychologie ontwikkeld. 
De aanduiding 'diepte' staat niet tegenover 'oppervlakkig', maar tegenover 'bewust'. 
Bleuler heeft de term 'diepte' in de psychiatrie en de psychologie ingevoerd, omdat hij de 
overtuiging toegedaan was dat het bewuste slechts een uiterst klein deel van het organisch leven 
vormt. De aannames die de dieptepsychologie kenmerkt, berusten op een interpretatieve 
plausibiliteit, die zoals reeds werd gesteld beperkt toegankelijk is voor falsificatie. 
De onbewuste krachten hebben invloed op onze strevingen, sympathieën en liefhebberijen, alsmede 
op de aard van intermenselijke gedragingen. Ze zijn te beschouwen als de bron van menselijke 
kwetsbaarheid. 
Deze krachten komen als driftmatige neigingen slechts gedeeltelijk in het bewustzijn. 
Ze worden bij het bewust worden door een ethisch normbesef, dat zich manifesteert via een 
geïnternaliseerd geweten, belemmerd. Het laatste werd door Freud als 'Über-Ich' aangeduid. Het 
Ueber-Ich belemmert de onbewuste krachten openlijk invloed op het bewuste denken, voelen en 
handelen uit te oefenen.  
Dit gebeurt onder andere via het mechanisme van verdringing; verdringing kan innerlijke 
spanningen opleveren en tot neuroses leiden. 
De invloed van Freud op de huidige psychologie is nog steeds aantoonbaar.  
Jung heeft nieuwe begrippen in de psychoanalytische opvattingen ingevoerd. Het meest bekend is 
het  archetype (Jung, 1977). 
De archetypen van Jung kan men als de symbolen voor de werkelijkheid met onvergankelijkheids-
waarde opvatten. Ze hebben een zekere verwantschap met de Ideeën van Plato. Plato (z.j.) zag de 
Ideeën immers als de volstrekte werkelijkheid die onvergankelijk is - bij Jung overheerst de 
magisch-symbolische representatie van de werkelijkheid. 
Volgens de leer van Jung zouden alle mensen zich op deze oerbeelden oriënteren. 
De bronnen die Jung voor het vaststellen van archetypen raadpleegde, waren vooral in de 
mythologie gelegen. Hij had daarbij duidelijke benoemingsproblemen, zodat de door hem gebruikte 
terminologie niet altijd eenduidig is en zodoende in hoge mate niet falsifieerbaar. Je gelooft erin, of 
je gelooft er niet in. 
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Met behulp van archetypen lijkt een oncontroleerbare determinatie te verkleinen: de wanorde zou in 
principe met de oerbeelden tot een zekere ordening te brengen zijn. Dit vereist echter een vorm van 
zelfregulatie die alleen door een "gerijpte" geest tot stand kan worden gebracht en heeft derhalve 
voor de praktijk weinig waarde. 
Als oersymbolen worden gehanteerd kunnen er in het benoemingsproces taalproblemen optreden, 
waardoor de beoogde ordening niet adequaat genoeg tot stand kan komen.  
 
Afweermechanismen 
Afweermechanismen zijn te beschouwen als tactieken om tot "psychisch-morele" zelfhandhaving te 
kunnen komen. Men wil zich onderhevig zijnde aan een oncontroleerbare determinatie staande 
houden. 
Het waren Sigmund Freud en zijn dochter Anna die op het gebied van afweermechanismen 
pioniersarbeid verricht hebben (Freud A.., 1946; Freud S., 1953; Freud S., z.j.). 
De theoretische opvattingen over afweermechanismen in de dieptepsychologie zijn per definitie 
moeilijk falsifieerbaar. Het werk van Luborski geeft echter aan dat falsificatie in bepaalde gevallen 
wel degelijk tot de mogelijkheden behoort 
 
Identiteitsontwikkeling en ontwikkelingsfasen 
Een organisme dat zich op normale wijze psychomotorisch ontwikkelt, moet over goed 
functionerende zintuigen, een gezond zenuwstelsel en krachtige spieren beschikken. De zintuigen 
moeten in staat zijn om alle relevante inwendige én uitwendige prikkels waar te nemen. De 
spierstelsels moeten krachtig genoeg zijn om op deze prikkels adequaat te kunnen reageren, terwijl 
het centrale zenuwstelsel al deze activiteiten coördineert: het stuurt de opgevangen prikkels naar de 
hersenen door en geeft de responsen op zijn beurt aan de spierstelsels door. 
Het zenuwstelsel is sensori-motorisch - het ontvangt de prikkels en stuurt deze naar de plaatsen 
waar ze het beste verwerkt respectievelijk beantwoord kunnen worden. 
De psychomotorische basiscondities worden zowel door erfelijkheidsfactoren, als door 
milieufactoren beïnvloed. 
Zo is er, om een extreem voorbeeld te noemen, bij de ziekte van Parkinson sprake van een gebrek 
aan dopamine, waarbij erfelijke aanleg zeker niet uitgesloten mag worden. De ziekte kenmerkt zich 
door een nog onstuitbaar verlies van sensori-motorische coördinatie17. 
De begrippen psychomotorische en sensori-motorische ontwikkeling ziet men niet alleen in de 
biologische wetenschappen, maar ook in de psychologie. 
Sommige ontwikkelingspsychologische theorieën leert dat de ontwikkeling van de opgroeiende 
mens fasegewijze verloopt. Het is echter de vraag of deze ontwikkeling wel volgens exact 

                                                 
17 Er bestaat ook Parkinsonimse, meestal berust deze op de ziekte van Parkinson lijkende aandoening door het gebruik 
van anti-psychota. In een gezin met een Indische achtergrond kregen de twee oudste kinderen Parkinsonimse, zonder 
dat er sprake van anti-psychota was. In beide gevallen dachten de artsen aan een gebrekkige sensori-motorische 
ontwikkeling in de vroegste jeugd, aangezien beiden als kind in een Jappenkamp hadden gezeten. 
De artsen gingen hierbij dus uit van de mens als een open systeem, waarbij de milieu-invloeden van groot belang 
geacht werden en men minder rekening met een eventuele genetische aanleg wilde houden. 
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voorspelbare fasen verloopt. Is er daarbij sprake van een continue, of eerder van een discontinue 
ontwikkeling?  
Voorts kan men zich afvragen of bepaalde gedragsuitingen niet eerder sociaal-cultureel bepaald 
zijn en daarmee minder in de genen vastgelegd zijn. 
De diverse faseringen, die in de literatuur worden vermeld, verwijzen naar claims die pretenderen 
gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek. Bij gebrek aan een adequate taalontwikkeling 
heeft men gepoogd dit onderzoek te realiseren door bestudering van (kinder)tekeningen en door 
dagboeken van kinderen in de puberteitsjaren (Charlotte Bühler), of door bestudering van 
psychoanalytische ervaringen (Erikson), of door het stellen van gerichte vragen en het confronteren 
met experimentele situaties (Piaget). 
Piaget noemde zijn methodiek 'klinische observatie ', hoewel men dit begrip meestal gebruikt voor 
een observatie van hooguit enkele personen in hun omgeving. In de ethologische benadering berust 
de methodische werkwijze op systematische observatie. 
De klinische opvatting van Piaget strekt zich over een lange periode uit, waarin men zoveel 
mogelijk informatie over het kind in een bepaalde ontwikkelingsfase tracht te verzamelen. 
 
5.2.5 Kritische beschouwing 
Het begrip 'zelfbeeld' gaat niet alleen over hoe men over zichzelf denkt, maar heeft ook 
repercussies voor de wijze waarop men zich in de omringende wereld heeft leren aanpassen (of in 
extremis: hoe men de zich omringende wereld aan eigen behoeften weet aan te passen). 
Bij benoemingsproblemen ten gevolge van extreme existentieel-emotionele problemen zal deze 
aanpassing een streng afgesloten 'Positionsfeld' opleveren, dat wil zeggen dat men niet open kan 
staan voor een zinvolle communicatie. 
Aangezien een mens die in isolatie extreem traumatische ervaringen herbeleeft, overgeleverd is aan 
emotionele desorganisatie, is er sprake van een oncontroleerbare determinatie. Dit mag men, zoals 
hiervoor al gesteld werd, als een deficiënt quasi-stationair evenwicht opvatten; dat uiteindelijk kan 
leiden tot een volledige ineenstorting van het zelfbeeld (zie ook: Epstein, 1976).  
Bij het bespreken van het zelfbeeld wordt door onderzoekers regelmatig gebruik gemaakt van 
symbolisch interactionistische inzichten. Deze denkwijze is wetenschappelijk niet falsifieerbaar 
waardoor de uiteindelijke conclusies aan methodologische twijfel onderhevig blijven. 
Het gedachtegoed dat met behulp van het symbolisch interactionisme ontwikkeld is, is echter de 
moeite waard om nader te bestuderen, vooral wat betreft de ontwikkeling van het zelfbeeld. De 
nadruk, die gelegd wordt op informatieoverdracht via betekenisvolle anderen, kan tevens inzicht 
verschaffen in benoemingsproblemen ten gevolge van existentieel-emotionele ervaringen. 
In hoofdstuk 3.2 is reeds aangegeven dat ook lichaamstaal benoemingsproblemen op kan leveren en 
daardoor gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Hierdoor verliest de sociale 
informatieoverdracht aan adequaatheid18. 
De opvattingen van inner- en social speech van Vygotski kan men goed hanteren om de aard van de 
benoemingsproblemen nader te specificeren. 
                                                 
18 Sociale informatieoverdracht is mede gebaseerd op cognitieve processen. Regulatie hoeft echter niet per se cognitief 
te verlopen. Desensitisatietechnieken zijn hier duidelijke voorbeelden van. Bijkomend voordeel van desensitisatie is dat 
er diepere lagen beïnvloed kunnen worden. 
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Toch moet men hierbij op zijn hoede zijn, aangezien na langdurige extreem existentieel-emotionele 
ervaringen niet alleen de inner speech, maar vooral de social speech ernstig kan worden 
belemmerd. 
 
5.3 Social support 
Het zelfbewustzijn van mensen is een evolutionair gegeven. De aard van het zelfbewustzijn kan echter 
gedurende traumatische ervaringen een copingstrategie opleveren, waardoor men zich probeert af te 
schermen van komende en overspoelende negatieve gevoelens.  
Het verwerken van een trauma kan uiteraard pas ná afloop van de gebeurtenis plaatsvinden, zoals al 
eerder werd aangegeven (zie ook: Van der Kolk, 1997). 
Social support is uitermate belangrijk om vooral in latere fasen van een sequentiële traumatisering te 
kunnen overleven. De sociale steun zal in eerste instantie meestal van de naaste familie en goede 
vrienden komen. Soms zijn die naasten letterlijk niet meer in staat om steun te kunnen bieden. Het 
verwerkingsproces is dan aanzienlijk moeilijker. Dit is te zien bij rampen waar hele families het leven 
verloren, maar ook bij oorlogen: na de tweede wereldoorlog bleken minimaal zes miljoen joden 
vermoord te zijn. De joodse overlevers hadden in de meeste gevallen geen familie of vrienden over om 
gezamenlijk de opgelopen traumata te kunnen verwerken.  
Vereenzaming en isolement kunnen een extra factor zijn bij het inadequaat benoemen van de 
traumatische gebeurtenis. Bij vereenzaming is sprake van een zeer beperkt aanwezige social support. 
Het ontbreken van social support en het besef niet te kunnen communiceren versterken reeds 
aanwezige verlatingsbelevingen die angstgevoelens kunnen versterken.  
Er kan dan een duivelskring optreden, aangezien angst een zeer slecht effect heeft op de ontvanke-
lijkheid voor social support; zelfs wanneer deze alsnog in de situatie aangeboden wordt. 
Kleber wijst er terecht op dat elke cultuur niet alleen mogelijkheden biedt om een schok te verwerken, 
maar dat zij daarbij tegelijkertijd beperkingen oplegt (Kleber, 1986). 
Er worden bij voorbeeld rituelen ingesteld om verwerking mogelijk te maken (zoals het onderhouden 
van begrafenisrituelen), waarbij volgens een vastgesteld patroon een serie handelingen collectief 
worden verricht. Handelingen, die op min of meer voorgeschreven wijze uiting geven aan het verdriet, 
of aan eerbewijzen ten opzichte van de overledene. 
De social support wordt op deze wijze collectief geïnstitutionaliseerd, zoals ons de rituelen bij 
rouwverwerking in de Creools-Surinaamse cultuur ons laten zien19. 
 

                                                 
19 Bij de vliegtuigramp in de Bijlmer (oktober 1992) was de vuurzee zo hevig dat een aantal lichamen letterlijk verdampt waren. 
Hierdoor hadden de nabestaanden niet alleen onzekerheid óf hun vermisten werkelijk dood waren, maar hadden ze ook onzekerheid 
over de zielenrust van het slachtoffer. Tijdens Creools-Surinaamse rituelen legt men zijn hand even op het voorhoofd van de 
overledene, er wordt een wit katoenen zakdoekje in de kist gelegd en er worden andere maatregelen getroffen: deze rituelen zijn 
voorzorgsmaatregelen voor de nabestaanden. Het ontbreken ervan schaadt de zielenrust van de dode. 
Elk ritueel heeft een eigen betekenis. Het zakdoekje bij voorbeeld wordt eerst over de eigen huid gestreken, zodat het de 
lichaamsgeur overneemt en de dode het gevoel krijgt dat hij degene die hem nastond nog steeds naast zich weet. De dode zal dan 
rust vinden en niet gaan spoken. 
Westerse therapeuten zijn van dergelijke rituelen niet goed op de hoogte, hetgeen een therapie moeizaam kan doen maken. Trauma 
desensitisatie zal door een grotere cultuuronafhankelijkheid beter aanslaan. 
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Zodra een slachtoffer zich erkend weet en op brede schaal steun mag verwachten, zal het ‘zich minder-
waardig’ voelen beduidend afnemen; het passief ondergaan van het slachtofferschap zal eveneens 
verminderen. Hendriks wees er, in een lezing op het Israëlisch-Nederlands symposium in 1977, bij 
voorbeeld op dat er in Polen minder KZ-syndroom voorkwam dan in Nederland. Hij weet dit aan het 
gegeven dat de overlevenden in Polen als helden werden geëerd. Bij parades namen ze een 
vooraanstaande plaats in en ook in de media werden ze regelmatig in het zonnetje gezet (Kleber, 1986; 
Kleber et al., 1991). 
Hendriks schrijft daarbij dat in hun beleving het overleven van een concentratiekamp niet voor niets 
was geweest en zo had het kamp door sociale erkenning een positievere lading gekregen. 
Kleber stelt hierbij dat het echter niet duidelijk is of dit wel klopt, aangezien er niet alleen weinig 
betrouwbare onderzoeksgegevens voorhanden zijn, maar ook omdat ideologische argumenten 
eveneens een sterke rol speelden. 
Hiernaast kan men ons inziens echter stellen dat de vernietigingskampen zich hoofdzakelijk in Polen 
bevonden, omdat het antisemitisme in dat land al eeuwenlang kon worden geuit. Van de vele Joden die 
in Polen woonden, zijn er slechts weinigen in leven gebleven. Het is de vraag of ook zij na de oorlog 
als helden beschouwd werden en of ook zij een brede sociale erkenning konden verwachten. 
Kleber (1986) wijst op het onderzoek van Williams uit 1951. Hij beschrijft dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Birma Britse en Indiase soldaten, die met gevechtsuitputting uitgeschakeld waren, 
onderzocht werden op culturele verschillen en overeenkomsten. 
Het bleek dat de Britse soldaten na eenling-gevechten beduidend minder problemen vertoonden dan 
hun Indiase medestrijders. Die waren van kinds aan gewend in collectieven te leven en pasten zich 
makkelijker in grotere verbanden aan. 
Zij waren gewend aan een collectief (lees: het leger) en hadden moeite met individuele acties (lees: de 
Britse opvoeding is sterk op een individualistisch karakter gericht - dat de hogere klassen hun kinderen 
graag naar een kostschool sturen, is hiermede niet in strijd omdat in dergelijke jeugdcollectieven waar 
de ouders ontbreken, individualistische zelfhandhaving extra vereist is) (Kleber, 1986). 
De culturele bepaaldheid van social support en de aard van het zelfbewustzijn treffen we ook bij 
Williams aan: 
• de Britse militairen werden gediagnosticeerd als lijdend aan angst (geuit in: slapeloosheid, 

schrikreacties, huilen, spierkrampen en dergelijke); 
• de Indiase militairen vertoonden daarentegen meer hysterische reacties (zoals: hysterische 

aanvallen, schuim op de mond, enorme agressie, amok maken en verlammingen). 
• Eveneens opvallend aan dit onderzoek is dat Indiase militairen die Brits opgeleid waren meer aan 

angsten leden en dus meer de reactiepatronen van hun Britse collega’s vertoonden. 
• Daarnaast waren de Indiase militairen erg gevoelig voor ‘gezichtsverlies’. Hoewel niet door Kleber 

vermeld, kan men dit eveneens verklaren vanuit de collectieve groepsopvoeding die zij hadden 
ervaren. Gezichtsverlies is een bekend verschijnsel in Aziatische landen.  

Het Aziatisch gezichtsverlies kwam extreem tot uiting bij de verovering van de bezette eilanden in de 
Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar de Japanse soldaten tot de laatste man 
doorvochten om zich maar niet over te hoeven geven. 
Volgens Japanners hadden westerlingen geen eergevoel als zij zich aan hen overgaven. Dit leidde 
tijdens de oorlog tot inconsistente  reacties onder Japanse commandanten 
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De Jong schrijft in de Indische delen van zijn standaardwerk dat KNIL-militairen (die zich op Java 
overgaven) vaak ter plekke gedood werden, omdat ze zich ‘waagden’ over te geven, terwijl een andere 
groep enkele kilometers verderop in leven mocht blijven. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit lag aan de 
mate van het fervent aanhangen van de Samoerai-ideologie door de commandanten te velde, 
Kleber concludeert mede naar aanleiding van het onderzoek van Williams dat “de verklaring van 
psychische stoornissen na schokkende ervaringen dus niet alleen gezocht (dient) te worden in 
individuele determinanten, maar ook in factoren die zich op het sociale en culturele vlak afspelen”. 
 
5.4 Coping 
5.4.1 Inleiding 
Het omgaan met stress en stresservaringen, die als pogingen opgevat kunnen worden om negatieve 
belevingen het hoofd te bieden, wordt als 'coping' omschreven. Het is dan ook nuttig om dit begrip 
nader aan de orde te stellen. 
Het kan voorkomen dat iemand hulpeloos en angstig kan worden, als hij beloond wordt zonder iets 
ervoor gedaan te hebben (illegitieme bevoordeling). Dit gebeurt echter des te sterker als men juist 
niet beloond wordt, hoewel er wel sprake was van activiteit die beloning verdiende. Dit gaat vaak 
gepaard met gevoelens van woede. Hulpeloosheid en angst bereiken extreme waarden in situaties 
waarin men gedwongen wordt te handelen, met een minimum aan keuzevrijheid (zie: Stotland, 
1969; alsmede Seligman, 1975). 
In studies over hulpeloosheid wordt aangetoond dat angst optreedt in situaties waarbij totaal geen 
actie mogelijk is.  
Men reageert op angst afhankelijk van de contextuele condities die in het geding zijn. 
 
Een exacte beschrijving van stress indicerende condities in onze moderne westerse maatschappij is 
moeilijk te geven, omdat mensen niet alleen reflecteren op de situatie, maar er in eerste instantie 
deel van uit maken. Groen en Bastiaans halen in dit verband een uitspraak van Gregg, president van 
de medische divisie van de Rockerfeller Foundation, aan (Groen et al., 1975): 'The last thing a 
deepsea fish will ever discover is the existence of salt water'. 
Het reageren op crises en angst is sterk individueel. Iedereen reageert op zijn eigen wijze, omdat 
men zich in de loop van zijn leven, met inachtneming van zijn verworven individuele en 
emotionele voorgeschiedenis,  diverse schemata die in dienst staan van de zelfhandhaving heeft 
eigen gemaakt. 
Dit reageren kan tot ogenschijnlijk verbazingwekkende ervaringen leiden. Zo kan iemand begrip 
voor zijn beul opbrengen, zoals in het zo genoemde Stockholm-syndroom wordt gedemonstreerd.  
Het Stockholm-syndroom is een vorm van identificatie van gegijzelden met hun gijzelhouders. Het 
syndroom is voor het eerst onderkend bij een gijzeling van een Zweedse bank in de zeventiger 
jaren. Bastiaans ziet dit syndroom als een vorm van het master-slave syndroom van Hoppe 
(Bastiaans, 1981). Een dergelijke identificatie kan men als een vorm van oneigenlijke role-taking 
opvatten. 
Het ‘master-slave’’  syndroom kan bij voorbeeld na een verblijf in een concentratiekamp ontstaan. 
In een concentratiekamp zijn twee belangrijke rollen aan te geven. Die rollen zijn complementair en 
vullen elkaar wederzijds aan: de bewaker als 'master' en de gevangene als 'slave'.  
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Bij sommige kampslachtoffers heeft men na de oorlog vastgesteld dat zij voor de rest van hun leven 
in de onmachtsbeleving van toen gefixeerd kunnen blijven. Dit kan zich uiten in een zekere mate 
van machtswellust: de vroegere slaaf klimt later op tot een autoritaire meester. Deze ver 
doorgevoerde 'Identifikation mit dem Angreifer' is volgens Bettelheim onbewust in het latere 
gedrag ingebouwd (Bettelheim, 1979). Door begrip op te brengen voor zijn beul, of zelfs zich 
ermee te identificeren, verkleint men eventuele problemen in het benoemingsproces. Michio 
beschrijft in vergelijkbare termen hoe de Japanners op hun verlies van de twee wereldoorlog 
hebben verwerkt (Michio, 1984). 
 
Elke poging tot aanpassing is een poging tot controle. Het aanwezige deficiënt quasi-stationair 
evenwicht poogt men door een gewenste 'controle' aan zich te onderwerpen. Vaak lijkt een 
dergelijke aanpassingsstrategie op een ritueel, en dit komt nog het duidelijkst naar voren bij 
stressverwerking die tot uiting komt in de diverse faseringen voor rouwverwerking. Er zal daarom 
nu eerst ter illustratie enige aandacht besteed worden aan rouw en rouwverwerking om relevante 
aspecten van coping aan te duiden. De indeling van Kübler-Ross is in feite een poging om de 
chaotische reactiepatronen van rouwenden enigszins te kunnen ordenen. 
Er bestaan andere indelingen, zoals die van Bowlby (1980)  en Parkes. Defares beschrijft de 
indeling van Bowlby en Parkes vooral naar aanleiding van een publicatie van Kleber (Kleber, 1986; 
Defares, 1990). Deze indeling zal van kort commentaar voorzien worden: 
• verbijstering. In elke fasering komt men dit begrip tegen; hetzij als verbijstering, hetzij als 

shock. Deze fase wordt vooral gekenmerkt door een overweldigende invloed van chaos in het 
verlengde van een deficiënt quasi-stationair evenwicht; 

• verlangen en zoeken naar de overledene. Deze fase is te omschrijven als een poging om de 
opkomende wanordelijke gevoelens te verkleinen, door middel van  een transformatie van de 
psychologische tijdsbeleving; 

• desorganisatie en wanhoop. Desorganisatie en wanhoop zullen optreden zodra men merkt dat de 
pogingen om chaotische gevoelens te verkleinen falen. Hierbij kan men er van uit gaan dat 
vooral in deze fase ernstige benoemingsproblemen kunnen optreden; 

• reorganisatie. Dit kan alleen plaatsvinden als men tot het inzicht is gekomen dat men door een 
herinterpretatie van het verleden en het belevend doorwerken van ondergane spanningen en 
conflicten een betekenis aan de eigen ervaringen kan verlenen. Hierbij geldt dat volgens de 
moderne opvattingen vooral op cognitieve mediërende processen de nadruk gelegd moet worden 
(Horowitz, 1987). 

 
Bij PTSD van het type II, waarbij de historische levensgeschiedenis gekoppeld aan het verlies een 
extra complicerende factor is,  verloopt de stoornis niet zo vanzelfsprekend volgens boven-
genoemde faseringen. 
 
Het omgaan met angst en het op gang brengen van strategieën, die beogen emotioneel beladen 
stresssituaties in psychische zin te overleven, vallen onder het begrip ‘coping’. Coping beoogt de 
verlammende werking van angst en controleverlies tegen te gaan. Het gaat daarbij hoofdzakelijk 
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om angst voor wanorde. Dit houdt niet in dat coping altijd effectief is. Een copingstrategie kan 
tijdelijk soelaas bieden, maar kan na langere tijd nadelig blijken uit te pakken. 
Dit is vooral het geval bij afweermechanismen; men poogt het deficiënt quasi-stationair evenwicht 
te reduceren door negatie; terwijl het latente conflict onder de oppervlakte blijft door broeien. 
 
5.4.2 Enkele kanttekeningen bij aanpassing 
De mogelijkheid tot aanpassing is een authentiek kenmerk van het leven. De hele evolutie is op 
aanpassing aan veranderende omstandigheden gebaseerd en ook elke individuele ontwikkeling 
houdt aanpassing in. 
Ook in de psychologie kan men in navolging van de biologische wetenschappen homeotrofe en 
heterotrofe aanpassing onderscheiden. Ook hier is homeotrofe aanpassing een voortgezette 
automatisch verlopende aanpassing die van nature en nagenoeg onbewust tot stand komt. 
De copingreacties na zeer ernstige en traumatische ervaring zullen vrijwel altijd alle in eerste 
instantie homeotroof van karakter zijn. 
Soms kan een aanpassing heterotroof lijken en toch homeotroof zijn. Het aanpassingsgedrag van 
gevangenen in concentratiekampen wordt door hen als een bewust en ter plekke nieuw aangeleerde 
strategie opgevat. Zij lijken zich in de nieuwe situatie te schikken, maar beseffen onvoldoende dat 
zij zonder enige keuzevrijheid er toe werden gedwongen.  
Door de eerste shockfase die men bij het binnenkomen van het kamp ervoer, zal het 
aanpassingsgedrag eerder een onbewuste reflex zijn geweest dan een goed doordachte en 
weloverwogen beslissing. Voor dergelijke beslissingen ontbrak niet alleen de tijd, maar ook het 
vermogen. De aanpassing was in eerste instantie waarschijnlijk homeotroof, maar werd later als 
heterotroof ervaren. 
De achteraf gevoelde heterotrofe aanpassing is als een beschermingsmechanisme te beschouwen, 
met name rationalisatie speelt hier mogelijk een grote rol - om het gevoel van eigenwaarde te 
versterken. 
In sommige gevallen kan men zijn lot echter aan zien komen en kan men zich wel tijdig op bewuste 
wijze een adequate aanpassing eigen maken. 
Een ervaren oorlogsverslaggever beseft wat hem te wachten staat als hij het laatste vliegtuig mist 
ten einde gevaren te ontlopen, zodat hij geëigende maatregelen kan nemen - om zich mentaal voor 
te bereiden op te verwachten ontberingen. De inoculatieprogramma's van Meichenbaum, die op 
gecontroleerde wijze een anticipatie van toekomstige stresssituaties voorbereiden, berusten in feite 
op prospectieve heterotrofie.  
De aanpassing die Dith Pran de oorlog in Cambodja deed overleven, was heterotroof - als inheemse 
tolk voor een Amerikaanse correspondent wist hij wat hij van de Rode Khmer kon verwachten. Zijn 
besluit om niet voor intellectueel door te gaan was niet alleen door angst ingegeven, maar zeker ook 
door zijn ratio. In dit geval kan men daarom waarschijnlijk eveneens over een heterotrofe 
prospectieve aanpassing spreken (Schanberg, 1980). 
Retrospectieve heterotrofe aanpassing zal vooral tijdens een therapie bewerkstelligd moeten 
worden: in het besef dat de homeotrofe aanpassing in feite tekortschoot, dient  men nu voor zichzelf 
een heterotroof aanpassingsschema te vinden ten opzichte van de ondergane eerdere alternatiefloze 
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conformering - waardoor een nieuwe zingeving ontstaat, die tot de uiteindelijke verwerking kan 
bijdragen. 
Tijdens een therapie zullen  de copingstrategieën derhalve heterotroof van karakter moeten zijn. 
De drie hoofdvormen van ‘coping’, zoals Moos in overeenstemming met Lazarus onderscheidt, 
zullen aan de hand van psychologische homeotrofe en heterotrofe aanpassing nader gepreciseerd 
worden (Moos, 1986): 
 
• Bij ‘appraisal focused’ coping probeert men betekenispatronen in crises te vinden én te 

begrijpen.  
Eerder is al gesteld dat dit moeilijk zal zijn als men nog deel uitmaakt van die crises. 
Er is bij appraisal focused coping sprake van een hoge mate van rationele beoordelingsprocessen, 
die tijdens plotselinge crises niet zijn te verwachten. Wat anders is het als het om crises gaat 
waarbij getrainde specialisten betrokken zijn.  
Een agent van afdeling moordzaken zal bij een aanslag anders reageren dan een agent die wordt 
opgeroepen om na de aanslag het verkeer om te leiden. De eerste agent zal eerder een heterotrofe 
aanpassing vertonen dan de tweede, omdat hij niet alleen voorbereid is op gewelddadige 
gebeurtenissen, maar ook de betekenispatronen die ermee verbonden zijn snel kan doorzien. 
De specialisten van zo genoemde crisisteams zijn bij ernstige crises meestal niet direct betrokken. 
Zij volgen de gebeurtenis op veilige afstand en hoeven de levensbedreigende spanningen niet direct 
te voelen. 
Ze nemen gewoonlijk geen ingrijpende beslissingen, die voor hen of hun naasten directe 
repercussies hebben. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij het risico lopen onderworpen te raken aan het 'group-
thinking' fenomeen, zoals Janis en Mann dat beschreven hebben (Janis en Mann, 1977). 
Een crisisteam wordt uiteraard in korte tijd bij elkaar geroepen, de leden van een dergelijk team 
weten echter dat zij ooit opgeroepen zouden kunnen worden. Als het goed is, kennen ze elkaar en 
kennen ze elkaars specifieke deskundigheden. Bij deze groep zal men appraisal focused coping en 
heterotrofe aanpassing mogen verwachten. Door een te sterke persoonlijke betrokkenheid bij de 
crisis kan de feitelijke copingstrategie echter falen - bij voorbeeld door een te sterke identificatie 
met de slachtoffers, of door associatie met eigen vroeger beleefde soortgelijke negatieve 
ervaringen, of eventueel door sterke overschatting van eigen mogelijkheden om regulerend op te 
treden. 
De genomen beslissingen kunnen dan fataal zijn: het inschatten van de betekenispatronen is dan tot 
mislukken gedoemd. 
Appraisal focused coping betekent dat men de oorzaak van de crisis probeert te doorgronden om 
via inzicht het gevoelde deficiënt quasi-stationair evenwicht te kunnen verminderen. De samenhang 
tussen oorzaak en gevolg is echter meestal weinig duidelijk en een vermeende inzichtelijkheid kan 
in objectieve zin ongeldig zijn. Waar het echter om gaat is dat de subjectief waargenomen 
samenhang desondanks stressreducerend werkt. 
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• Bij ‘problem focused coping’ gaat men een confrontatie met de realiteit van het probleem aan. 
De meeste therapieën zijn ‘problem focused’ gericht: de huidige klachten staan centraal. Het 
herleiden tot een eenduidige oorzaak is echter objectief moeilijk. 

Er is bij een therapie sprake van probleem oplossend handelen, dat op een korte termijn  gelegen 
doel gericht is: een spoedig herstel.  
Een voorbeeld van ‘problem focused coping’ kan men ook in zelfhulpgroepen zoals kongsies 
aantreffen. Meestal worden kongsies gevormd door Indische kampkinderen, dat zijn 
concentratiekampslachtoffers die op jonge leeftijd in een Jappenkamp verbleven.  
Het gevaar bij een kongsie ligt in de eigen grondslag besloten - men gaat er van uit dat men samen 
tot een oplossing van de individuele problemen zal komen. Het is echter denkbaar dat de 
individuele ervaringen en de daarbij horende individuele emoties onzekerheidsgevoelens  zullen 
versterken, waardoor vormen van conditionering door wederzijdse versterking verergerd worden. 
Tijdens deze bijeenkomsten praat men over zijn eigen problemen en wisselt men ervaringen van 
vroeger en nu uit; er is niet altijd een relativerende therapeut aanwezig. Hoofdzakelijk worstelt men 
in een kongsi met ‘problem focused coping’, terwijl men gelijktijdig de etiologische achtergronden 
probeert te ontdekken. 
De gevolgen kunnen zijn dat de invloeden van de kampervaringen diffuser worden en 
benoemingsproblemen kunnen toenemen. Is men in staat het spanningsniveau (bij voorbeeld door 
de aanwezigheid van een kalmerende leidersfiguur) binnen perken te houden, dan kan de 
collectieve uitwisseling via het zo genoemde sharing toch nog een positieve sociale steun 
opleveren. 
 
• Bij ‘emotion focused coping’ is de ‘coping’ gericht op het omgaan met opkomende gevoelens, in 

de hoop een affectief evenwicht te verkrijgen of te herwinnen. 
Het is de moeilijkste vorm van coping, omdat het de emoties en de emotionele ervaringen centraal 
stelt. Bij het centraal stellen van de emoties kunnen sterke benoemingsproblemen ervaren worden. 
Tijdens de bijeenkomsten van kongsies blijken de emoties soms dermate sterk te zijn dat ‘emotion 
focused coping’ even belangrijk wordt als ‘problem focused coping’. Juist in die gevallen is de 
aanwezigheid van een objectiverende therapeut van wezenlijk belang, omdat de kans op 
fatalistische passiviteit  zeer groot is. De therapeut kan, naast het op gang brengen van relativering, 
condities scheppen die in groepsverband elementen van trauma desensitisatie inbrengen. 
 
5.4.3 Kort commentaar 
In het voorgaande kwam impliciet naar voren dat elke poging tot aanpassing een poging tot 
ordening is. Dit geldt in het bijzonder  voor copingactiviteiten. 
Bij het copingproces bij psychotrauma's probeert men een deficiënt quasi-stationair evenwicht aan 
een herstelbiedende ordening te onderwerpen, hetgeen echter door allerlei factoren moeilijk kan 
zijn. 
Is er sprake van benoemingsproblemen ná ernstig traumatische ervaringen, dan is de aanwezigheid 
van negatieve coping zeer waarschijnlijk. Afweermechanismen kan men als negatieve vormen van 
coping beschouwen. 
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Het leerproces dat nodig is om negatieve copingstrategieën af te leren is moeilijk. De beste weg in 
een therapie is om (afgezien van desensitisatie en zelfregulerende ontspanning) de nadruk te leggen 
op het áánleren van nieuwe, positieve copingstrategieën, waardoor de inadequate coping vanzelf 
aan betekenis verliest. 
 
 
5.4.4 Anti-coping en coping 
Anti-coping kunnen we als  ‘het vluchten uit de werkelijkheid’ opvatten. Verdovingsverschijnselen, 
alexithymia en anhedonie zijn bekende anti-copingstrategieën. 
Verdoving is een uit de biologische wetenschappen bekende copingstrategie. Sommige dieren doen 
zich in levensbedreigende situaties dood voor. Instinctmatig weten zij dat roofdieren meestal geen aas 
eten. 
Verdoving is dan ook eerder een genetisch overgeleverde copingstrategie dan een succesvolle 
mogelijkheid om op eigen kracht verder te kunnen gaan. 
Hierbij moet echter steeds beseft worden dat men in stressvolle situaties door opkomende 
wanordelijkheid in de regel slechts over weinig handelingsmogelijkheden beschikt, zodat de keuze 
vaak instinctief volgens een fight-flight model zal worden genomen. 
Dit instinctief ‘coping’ gedrag kan men tweeledig opvatten: als anti-coping én als coping.  
Het is ‘coping’ als het op de toekomst gericht wordt gebruikt, dat wil zeggen op daadwerkelijk 
overleven.  
Het is echter ‘anti-coping’ als het eerder een uiting van hulpeloosheid blijkt te zijn. 
‘Coping’ willen we stelselmatig als ‘op de toekomst gericht’ omschrijven. 
Niet alle copingstrategieën zijn geschikt voor een PTSD-patiënt; ze hangen nauw samen met de eigen 
persoonlijkheidsstructuur.  
Meichenbaum stelt dat het steeds duidelijker wordt dat systematische desensitisatie goede resultaten 
oplevert bij zo genoemde mono-symptomatische fobieën en beduidend minder bij zo genoemde ’free-
floating anxiety states’ (Meichenbaum, 1975). Er is dan sprake van heterotrofe coping, terwijl de co-
ping tijdens een traumatische ervaring in het algemeen homeotroof zal zijn. 
Homeotrofe anti-coping komt tijdens traumatische ervaringen veel voor. Men ontvlucht op die manier 
een toenemende wanordelijkheid. 
Het aanleren van technieken om met angst om te gaan is specifiek op heterotrofe aanpassing gericht. 
Faalangstreductie training in het onderwijs is een poging in die richting.  
Bijzonder interessant zijn de inoculatieprogramma's zoals die bij voorbeeld door Ayalon en door 
Meichenbaum en Cameron zijn ontwikkeld (Ayalon, 1988; Meichenbaum, 1975). 
Meichenbaum en Cameron hebben in 1972 een stressinoculatie trainingsprogramma aan multi-
fobische patiënten aangeboden. Het trainingsschema bestond uit drie hoofdgroepen: 
a. de cliënt 'leert' hoe stressvolle en angstvolle reacties kunnen ontstaan. Het leren is een vorm van 

opvoeden; 
b. de cliënt moet diverse aangeboden copinggedragingen herhaalde malen opzeggen; 
c. de cliënt wordt gelegenheid gegeven nieuwe copingbekwaamheden in stressvolle situaties te 

oefenen. 
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De hele leerfase begint met een discussie over het wezen van de angsten die de cliënt heeft. De 
therapeut probeert vervolgens de belangrijkste kenmerkende elementen er uit te lichten, waarbij de 
cliënt de mate van arousal (vooral de fysiologische arousal) en zijn eigen ontwikkelde 
vermijdingsgedragingen moet aangeven. 
Vervolgens wordt een therapeutisch programma ontwikkeld om de cliënt zijn psychische arousal te 
leren beheersen en zijn angstoproepende self-statements te laten vervangen door positieve coping self-
statements.  
Op deze manier kan men later eventueel opkomende leemte-invloed zelf traceren en door middel van 
positieve ‘coping self-statements’ verkleinen of zelfs voorkomen20. 
 
Het op deze wijze voortijdig leren omgaan met diverse stresssoren staat in contrast met de gemiddelde 
werkwijze van faalangstreductie in scholen. Faalangstreductie is vaak een willekeurige verzameling 
van toevallige ideeën. De opzet van Hermans (Hermans, 1975) om zowel positieve als negatieve 
faalangst te onderscheiden is tot op zekere hoogte arbitrair: angst is in eerste instantie een algemene 
aanduiding, die nader gespecificeerd dient te worden.  
Al naar gelang van de specifieke anticipatoire kwaliteit van de angst zijn de (na)effecten als positief of 
negatief te beschouwen. 
Bij positieve faalangst heeft de anticipatoire spanning een energetisch alert makend aspect. Bij 
anticipatie van mislukking gaat het spanningsniveau gepaard met heftige onrust of paralisatie en 
preoccupatief piekeren, waardoor een negatief prestatie-effect resulteert. 
Is de faalangst extreem sterk, dan kan het tot acute paniek leiden, die verwantschap vertoont met 
kenmerken van het psychotrauma. Er ontstaat dan een anticipatie van totaal controleverlies, die men 
ook kan beschrijven als ‘vrees voor de totale chaos’. 
Bij ernstige benoemingsproblemen, of meer specifiek: bij sterke invloed van leemte, wordt deze vorm 
van extreme faalangst bestendigd en zal een interventie zich eerst moeten richten op desensitisatie van 
de onderliggende traumatische ervaring. 
 
5.4.5 Aangeleerde hulpeloosheid 
In het voorgaande is aandacht besteed aan ‘anti-coping’, omdat er meestal geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen negatief gerichte en positief  gerichte ‘coping’.  Er zijn echter copingstrategieën die 
zo schadelijk kunnen zijn voor de betroffene dat er beter gesproken kan worden over negatieve 
coping.  
Aangeleerde hulpeloosheid is een duidelijk voorbeeld van ‘anti-coping’. 
Het begrip aangeleerde hulpeloosheid geeft inzicht hoe bepaalde sociaal-angstige gedragsnormen 
kunnen ontstaan. Seligman stelt daarbij dat hulpeloosheid ervaren wordt als gebeurtenissen niet 
meer controleerbaar zijn (Seligman, 1975). Als ervaringen extreem schokkend overkomen en men 
er niets tegen kan doen, kan extreme passiviteit ontstaan. Gebeurt dit regelmatig dan kan een 
aangeleerde gedragsstrategie ontstaan die uitsluitend door passieve hulpeloosheid wordt 
gekenmerkt. 
                                                 
20 Elementen van deze zienswijze kan men in zeker opzicht bij NLP (neuro-linguistisch programmeren) aantreffen. Dit zal in 9.2.6 
nog nader aan de orde worden gesteld. Volstaan wordt nu met de conclusie die daar wordt getrokken dat NLP nogal optimistisch 
overkomt. De redenen zullen in dat subhoofdstuk nader uiteen gezet worden. 
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Dierproeven laten zien dat Pavlov-reacties zowel positief, als negatief gedrag op kunnen leveren. 
Onder positief kan men die gedragingen verstaan die toekomstgericht zijn en waarbij zelfsturing 
aanwezig is. 
Aangeleerde hulpeloosheid is een gedragsuiting waarbij men 'geleerd' heeft dat men geen enkele 
greep op zijn eigen situatie kan uitoefenen. De gebeurtenissen verlopen in de subjectieve 
waarneming dan geheel autonoom en geheel buiten de invloed van de eigen persoon om21. 
 
Seligman stelt dat aangeleerde hulpeloosheid onherroepelijk tot depressies leidt en geen invloed op 
de loop der gebeurtenissen kan uitoefenen. Dit betekent ook dat bij elke nieuwe blootstelling aan 
stressoren de wanordelijkheid dreigt toe te nemen. Depressies worden gekenmerkt door passiviteit. 
Passiviteit is een vergeefse poging om de toename van wanordelijkheid te vermijden. 
 
5.4.5.1 Een extra nuancering bij het begrip aangeleerde hulpeloosheid  
De aangeleerde hulpeloosheid als vermijdingsgedrag gaat uit van conditionering. Deze theorie is 
weinig genuanceerd, omdat het uitgaat van een universaliteit in reactiemogelijkheden en het weinig 
toepasbaar is op individuele menselijke reacties. Laat staan op niet-lineair verlopende traumatische 
ervaringen. 
De nuancering is door Seligman later aangebracht, toen hij met Abramson en Teasdale een 
aangepaste theorie heeft opgezet (Abramson et al., 1978). Oorspronkelijk wees aangeleerde 
hulpeloosheid op gebeurtenissen die onafhankelijk van menselijk gedrag optreden. Er werd geen 
verschil gemaakt tussen gebeurtenissen die men eventueel had kunnen beïnvloeden en 
gebeurtenissen die niemand had kunnen beïnvloeden, laat staan voorkomen. 
De verwerking van een ongeluk zal verschillend zijn als men het gevoel heeft dat men het ongeluk 
had kunnen voorkomen, dan als men het gevoel heeft dat het ongeluk onvermijdelijk was. 
De mate van schuldgevoel is daarmee altijd individueel verschillend, evenals de invloed van 
benoemingsproblemen. 
Om dit te kunnen ondervangen gaan Abramson, Seligman en Teasdale uit van attributie. De 
attributietheorie veronderstelt een verband tussen de bron waaraan men de gebeurtenissen 
toeschrijft en de emotionele toestand waarin men verkeert (Brom et al., 1986). 
Er is sprake van interne attributie als men het ongeluk aan zichzelf toeschrijft, wat kan leiden tot 
een persoonlijke hulpeloosheid en schuldgevoel. In zeker opzicht kan men de ‘just-world 
hypothesis’ hierop van toepassing verklaren. Externe attributie verwijst naar externe oorzaken die 
tot het ongeluk geleid hebben, maar die men niet aan zichzelf toeschrijft. 

                                                 
21 Aangeleerde hulpeloosheid kan ook door overbescherming ontstaan. Overbeschermde kinderen vertonen vaak een 
hulpeloos gedrag en komen niet tot eigen initiatieven. Dit geldt eveneens voor opvoedkundige verwaarlozing. Ook in 
die gevallen is de wereld voor de betrokkene onvoorspelbaar en niet te beïnvloeden. 
Bij de bepaling van PTSD zal een onderzoek naar ingrijpende life events en daarbij ontstane copingstrategieën 
noodzakelijk zijn. Bij dit onderzoek is het raadzaam de mate van sociale steun, al of geen overbescherming 
respectievelijk verwaarlozing, nader te bepalen. 
Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan kinderen die zijn blootgesteld aan mishandeling, zowel fysiek als psychisch. 
Het negatieve zelfbeeld dat kan ontstaan, wordt door de hulpeloosheid versterkt. 
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De piloot van een vliegtuig, dat door een navigatiefout op een huis terechtkomt, zal eerder er toe 
geneigd zijn interne attributie te vertonen - maar kan zeer wel als copingmechanisme uiteindelijk 
tot een externe attributering overgaan; teneinde een potentiële zelfbeelddaling te voorkomen 
(windrichting, slecht onderhoud, weinig zicht, slechte brandstof enz.), terwijl de eigenaar van het 
huis externe attributie zal vertonen. 
In de aangepaste versie van aangeleerde hulpeloosheid is daarom sprake van neiging tot interne of 
externe attributering. 
In het aangepast model wordt tevens een onderscheid in attributie gemaakt, met betrekking tot de 
stabiliteit van de dispositionele attributie geneigdheid.  
Attributies kunnen stabiel zijn (intern: 'ik kan nu eenmaal niet goed vliegen' en extern: 'het zicht 
was slecht'). Men reageert op soortgelijke wijze steeds opnieuw in situaties die een dreiging met 
zich meebrengen (dat wil zeggen: stabiel intern of stabiel extern, afhankelijk van de persoonlijkheid 
die in het geding is). 
Instabiele attributies houden derhalve in dat er geen duidelijke consistentie is ten aanzien van intern 
of extern attributering: als men bij voorbeeld bij een objectief slecht resultaat extern attribueert en 
bij een relatief goed resultaat intern attribueert, is er sprake van instabiliteit. Vanuit psychologisch 
oogpunt werkt dit echter beschermend ten aanzien van de daling van het zelfbeeld. 
 
Naast de stabiele en instabiele attributie kunnen we globale en specifieke attributie onderscheiden. 
Bij globale attributie kan de piloot concluderen dat hij altijd al stom was en dat de bijzondere 
situatie niet anders geweest is dan het zich opnieuw voordoen van een algemeen verschijnsel -  
terwijl hij bij specifieke attributie tot de conclusie kan komen dat hij het navigatieapparaat nog niet 
goed beheerste (dat wil zeggen dat de bijzondere situatie een specifiek karakter had dat niet 
veralgemeend mag worden).  
Brom et al. en een groot aantal andere auteurs geven aan dat depressieve gevoelens vooral voor 
zullen komen bij interne, stabiele, globale attributie ("Ik kan nu eenmaal niet goed vliegen en ik ben 
altijd al stom geweest"). 
Aangeleerde hulpeloosheid wordt tevens door benoemingsproblemen bevorderd en versterkt. Als 
men steeds weer zijn ervaringen onder woorden probeert te brengen en men merkt daarbij dat het 
woordgebruik tekortschiet, dan kan dat tot verhoogde hulpeloosheid leiden; te meer daar het 
proberen onder woorden te brengen nog een ultieme poging was om de onderworpenheid aan de 
loop der gebeurtenissen nog enigermate te doorbreken. 
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6. HEDENDAAGSE THEORIEËN OVER EMOTIES (FRIJDA) EN SPREKEN (LEVELT) 
 
 
 
 
Om de benoemingsproblemen ná ernstig traumatische gebeurtenissen beter te begrijpen, is het 
verstandig om aandacht te besteden aan de opvattingen van Frijda en Levelt: 
1. de theoretische opvattingen van Frijda geven zicht op de emotionele (her)beleving van 

traumatische ervaringen, door ze op basis van een cognitief model waarin concerns een centrale 
rol spelen, nader te specificeren; 

2. de theoretische opvattingen van Levelt over 'het spreken' zijn voor de theorievorming over 
benoemingsproblemen uitermate relevant ten einde  er achter te komen hóe men traumatische 
ervaringen onder woorden kan brengen. 

Dit sluit aan bij ons uitgangspunt: het bestuderen waarom het spreken, het uiten van ervaringen en 
emoties ná extreem traumatische ervaringen zo moeizaam kan zijn. 
 
6.1 concerns (opvattingen van Frijda) 
Frijda gebruikt het begrip concern in zijn oorspronkelijke werk over emoties (Frijda, 1986). In de 
vertaling wordt daarentegen het begrip 'belang' gebruikt (Frijda, 1988). 
Belangen liggen ten grondslag aan de zinvolheid van verandering met betrekking tot 
actiebereidheid, waarbij hun bevrediging of bescherming het doel is van het gedrag dat uit de 
actiebereidheid voortkomt. Daarnaast onderscheidt Frijda verschillende soorten belangen. 
Bronbelangen zijn belangen met bevredigingscondities die betrekking hebben op de toestand van 
het individu; zoals veiligheid, seksualiteit, competentie, goed weten waar men aan toe is, 
enzovoort. In feite zijn deze onderscheidingen afgeleide vormen van basisbehoeften, de behoeften 
die aan de basis bevredigd moeten worden wil men tot een min of meer geregeld bestaan kunnen 
komen. 
Benoemingsproblemen ten gevolge van traumatische ervaringen zijn als uitvloeisel van belevings-
componenten op te  vatten, die voor het individu bedreigend zijn. 
Er is dan een bronbelang in het geding, omdat de veiligheid van het individu ernstig is aangetast. 
Frijda beschrijft concerns zelf als 'slapende demonen', die stil zijn zolang de omstandigheden tot op 
redelijke hoogte aan een te verwachten standaard voldoen. 
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Gijzelingen, incestervaringen, concentratiekampen en andere traumatische gebeurtenissen  zijn per 
definitie afwijkingen van de norm voor het alledaags normale. 
Het merkwaardige is dat het 'alledaagse' tijdens feitelijk ab-normale uitzonderlijke omstandigheden 
in een sluipend langzaam aanpassingsproces tot een nieuwe standaard kan worden. 
Het zo genoemde Stockholm-syndroom is een dergelijke vorm van herijking, namelijk het 
ongemerkt overnemen van andermans attitude (role-taking).  
Oppervlaktebelangen definieert Frijda in termen van specifieke objecten en doelen; zoals de liefde 
voor een persoon, de gehechtheid aan dat ene stuk speelgoed, de jaloersheid op die persoon. Men 
spreekt dan van hartstochten. 
Bij 'oppervlakte' moeten we dus niet aan 'oppervlakkig' denken, waar het immers om hartstochten 
gaat.  
Frijda geeft de voorkeur aan het woord belang boven begrippen als drijfveer en doel, omdat deze 
allemaal een bijbetekenis hebben van activiteit, streven, of bewustzijn van een te bereiken toestand 
in de toekomst, die niet van toepassing is op veel van de omstandigheden waaronder emoties 
optreden. 
Bij drijfveer en doel ligt het accent vooral op de besturing van gedrag en emoties door 
gedragsgeneigdheden en niet op de cognitieve, informationele disposities waaruit die neigingen 
voortkomen. 
Het is opvallend dat Frijda de te onderkennen processen analytisch beschrijft. 
Dit geldt ook voor de relaties tussen lichamelijke sensaties en emotionele belevingsaspecten. 
Frijda bespreekt deze relaties vanuit de er aan ten grondslag liggende basisfenomenen. 
Pennebaker houdt zich daarentegen weinig bezig met het ontrafelen van het emotieproces, maar 
beperkt zich tot een pure beschrijving van de begeleidingsverschijnselen van emoties (zie: schema 
1 in 3.3).  
 
6.1.1 De emotie en benoemingsproblemen  
In de discussie of emotie een zelfstandige categorie in de psychologie of slechts een hoofdstuktitel 
is, gaat Frijda uit van het eerste (Frijda, 1988). 
Er wordt dan voorondersteld dat er mechanismen bestaan die gericht zijn op het garanderen van de 
bevrediging van belangen (of ‘concerns’); zodat er bij voorbeeld stimuli tot beloningen en 
bestraffingen gemaakt worden, of lust/onlust gevoelens gegenereerd worden. 
Hieruit concludeert Frijda dat er drie definities voor emotie geformuleerd kunnen worden; waarbij 
de eerste twee definities elkaar omvatten: 
1. emotie is verandering in actiebereidheid; 
2. emotie in engere zin is relationele actietendentie en verandering in geneigdheid tot relationele 
actie in het algemeen. Dit is te omschrijven als een activatie. 
 
De derde definitie is nog restrictiever: 
3. emotie is een verandering in actiebereidheid als reactie op noodsituaties of interrupties.  
Deze verandering zou beperkt kunnen worden tot activaties en de-activaties van de feitelijke, 
overreacties: geactiveerd gedrag en fysiologische arousal, of beroering. 
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De laatste definitie slaat op de zo genoemde 'opgewonden' emoties, die herkenbaar zijn omdat het 
typerende emotionele reacties zijn. 
Bij de waarneming van onderlinge relaties is de meest oorspronkelijk vorm van de 
subjectwaarneming de ander te zien als de bron voor de eigen activiteit, die naar een potentiële 
doelgerichtheid verwijst. 
In dit kader is het van belang een fundamenteel aspect van menselijke relatievorming kort aan te 
duiden, alvorens de implicaties van concerns voor de problematiek van deze studie verder uit te 
werken. 
Defares heeft reeds in 1963 de volgende relaties onderscheiden: 
1. persoonlijke relatie; 
2. conventionele relatie en 
3. functionele samenwerkingsrelatie. 
Deze relaties heeft hij op een aantal dimensies vergeleken (Defares, 1968): 
 
schema 3: toepassing op de waarneming van menselijke relaties, volgens Defares, 1968 (herdruk van 
1963) 
 
       persoonlijke                  conventionele                   functionele 
                                 relatie                       relatie                       samenwerkingsrelatie 
1. karakteristieke      
    werkwoordsvorm:       streven                        behoren                           samen kunnen 
2. relatie voor- 
   komend uit:                  het motief                   een norm                         de aard van het actueel 
                                                                       (conventioneel)                gestelde taak/doel 
3. aard van de 
    activiteit:                    spontaniteit                   precies voorge-                door de taak of het probleem 
         schreven activiteit             gestructureerde activiteit 
4. aard van het 
    contact:                      wederkerig op de           de ander als                     de ander als 'medewerker' bij 
                                      ander gerichte               onpersoonlijk repre-          het uitoefenen van een taak of 
                                      emotionele                    sentant van een groep        van een probleem 
             expressiviteit 
5. voorspelbaarheid:        lage voorspel-                hoge voorspelbaar-            qua voorspelbaarheid 
                                      baarheidsgraad               heidsgraad                        tussenpositie innemend 
6. waarneming van de 
    innerlijkheid:               gedifferentieerde            gereduceerde inner-           innerlijkheid alleen relevant 
                                       innerlijkheid en              lijkheid                            met betrekking tot het volbrengen van 
                                       explicitering van            doelgerichtheid                 op de ander afgestemde de 
                                       de doelgerichtheid          blijft impliciet.                 verrichtingen. gedeeltelijke  
                                                                                                                                explicitering v. doelgerichtheid 
 
              
 
 
                                                           bron voor de eigen activiteiten  
                                                          met potentiële doelgerichtheid  
                                                 als oorspronkelijk gegeven bij alle relaties. 
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Het gaat in dit schema om de fundamentele grondvormen waarin relaties zich kunnen manifesteren. 
In principe worden derhalve geen uitspraken gedaan over de specifieke aard van de relatievormen. 
Bij de persoonlijke relatie wordt in dit schema bij voorbeeld niet ingegaan op zulke 
onderscheidingen als vijandschap, liefde, vriendschap enz.. Relevante dimensies worden uitsluitend 
afgebakend ten opzichte van andere (in globale zin aangeduide) relatievormen. 
Om misverstand te voorkomen geven wij nog een korte toelichting bij de dimensie voorspel-
baarheid. 
Ogenschijnlijk is de lage voorspelbaarheid, die in het schema bij de persoonlijke relatie wordt 
aangegeven, in strijd met wat veelal in persoonlijke relaties ook optreedt: vertrouwdheid, stabiele 
verwachting en dergelijke. Iedereen weet echter uit eigen ervaring dat motivationele activiteit in 
een persoonlijke relatie plotseling aan een in gang zijnde interactie een ander accent kan geven. In 
die zin is er in vergelijking tot de andere relatievormen sprake van een relatief lagere 
voorspelbaarheid. 
Een ander voorbeeld gerelateerd aan taalgebruik (in de meeste gevallen eveneens op te vatten als 
een gemotiveerde activiteit) is de inbreuk op Grice's maxims (zie: 6.2.3.1) - waarbij in een lopende 
conversatie plotseling een opmerking wordt gemaakt, die in eerste instantie ervaren wordt als 
volstrekt tegenstrijdig aan de bestaande verwachting. 
De emotietheorie van Frijda is uiteraard voor de traumatheorie ook van belang wanneer in de 
context van persoonlijke relaties ernstige stoornissen of conflicten optreden. 
 
Om de samenhang van emotie met benoemingsproblemen aan te kunnen geven, is het nodig enkele 
aspecten van emotie nader te verduidelijken. Veel van deze aspecten zijn als richtinggevende 
principes op te vatten, ofschoon ze niet noodzakelijkerwijs qua fundering empirisch toegankelijk 
zijn. De richtinggevende principes vervullen een heuristische functie. Frijda beschouwt ze dan ook 
in dit verband ten dele als generalisaties omdat ze tevens als richtlijn voor classificatie en 
interpretatie dienst doen. 
 
Frijda onderkent in menselijke emoties drie principes: 
 

• Emoties hebben een biologische basis 
Men kan dit op twee manieren opvatten: de emoties komen uit het lichaam voort, of ze kunnen er 
uit voortkomen. Ze kunnen fysiologisch van aard zijn, waarbij men bij voorbeeld kan denken aan 
onderliggende processen die gekoppeld zijn aan de werking van ingewanden en bloedvaten, maar 
ook aan hersenactiviteiten en andere neurologische reacties. Dergelijke op biologische basis 
gegrondveste emoties zijn niet als strikt menselijke te beschouwen. Mensen kunnen als een door 
evolutie bepaald wezen beschreven worden.  Ze worden bij uitstek kenmerkt door een reflectief 
levendig leven22. Dit is in tegenstelling met onze naast verwante zoogdieren, die waarschijnlijk 
                                                 
22 Bij onreflectief gewaarzijn bij levendig leven denken wij aan een dier dat zich bewust kan voortbewegen. Hiermee is 
tevens het speelse karakter van jonge dieren ingesloten. Het gewaar zijn van dergelijke levendigheid kan men ook als 
‘begrijpen’ opvatten. Deze definities zijn tevens van toepassing op mensen, met de kanttekening dat mensen daarnaast 
nog de mogelijkheid bezitten om dat levendige leven reflectief gewaar te zijn. 
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slechts in beperkte mate reflectie kennen en grotendeels worden gedomineerd door een 'levendig 
leven'. 
In dit levendige leven is ruimte voor emoties op biologische basis. Men mag daarbij uitgaan van de 
vooronderstelling dat dergelijke emoties normale biologische verschijnselen zijn en dat ze slechts 
dienen om het voortbestaan van de soort te garanderen. 
 

• Emoties bij mensen zijn menselijke verschijnselen 
Frijda gaat er hierbij vanuit dat men bij menselijke emoties kan verwachten dat er typische 
menselijke aspecten vertoond worden; zoals een duidelijk relatie met waarden en normen; alsmede 
menselijke interactiepatronen en cognitieve mogelijkheden. Bij het laatste moet men vooral aan 
reflectief bewustzijn en intentionele activiteit denken. 
 

• Mensen en dieren zijn niet alleen aan emotionele impulsen onderhevig, maar proberen er 
tevens adequaat op te reageren 

Het streven om herstel van controle te bewerkstelligen is ook bij dieren aan te treffen en kan 
onderhevig zijn aan een leerproces. Frijda stelt dat het bij mensen daarbij om pogingen gaat die de 
emotionele beleving hanteerbaar maken. Men kan echter ook stellen dat het eveneens om pogingen 
gaat de dreiging van chaos te verkleinen. 
Is het mogelijk adequaat te reageren dan treedt een reactiepatroon op dat van invloed is op de aard 
van de beleefde emotie. Er is sprake van regulatie, waarbij het reactiepatroon een cognitief 
leerproces introduceert, zodat bij gebleken effectiviteit een vergelijkbare reactie tijdens een 
vergelijkbare situatie kan optreden.  
In de praktijk zal lang niet elk reactiepatroon een positieve uitkomst opleveren. Is het 
reactiepatroon in hoge mate inadequaat dan kan aangeleerde hulpeloosheid het gevolg zijn. 
Emoties worden door relevante gebeurtenissen opgewekt. Wat relevant is, is een subjectief 
gegeven. Men kan er van uitgaan dat een relevante gebeurtenis plaats heeft gevonden als deze 
gebeurtenis een of meerdere belangen, of ‘concerns’, van het subject raakt. Worden de belangen 
niet of slechts beperkt door de betreffende persoon ervaren, dan zullen de eventuele consequenties 
van de gebeurtenissen geheel niet of slechts gedeeltelijk door hem worden herkend en worden 
ervaren. 
Dit is onder andere te zien bij ernstige benoemingsproblemen en vooral bij alexithymia, waarbij 
sprake is van ernstige uitschakeling van emotioneel beleven. 
In het kader van alexithymia is het optreden van primaire reactiepatronen die verwijzen naar 
bescherming relevant. Er is sprake van beschermingsresponsen waarbij getracht wordt kwetsbare 
vitale organen af te schermen - en waarbij men de eigen zichtbaarheid als doelwit tracht te 
verkleinen en waarbij men zich zoveel mogelijk van externe prikkels tracht af te sluiten. Het 
onvermogen om bij alexithymia zich emotioneel te uiten is als een vorm van regressie te 
beschouwen, een terugvallen op primaire reactiepatronen, waarbij men zich van externe prikkels 
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afschermt en waarbij het eindresultaat gekenmerkt wordt door onaangedaanheid23 (Krystal en 
Niederland, 1971; Krystal, 1978; Krystal, 1981; Krystal, 1984). 
Het is het tegenovergestelde van de diepe concentratie, waarbij men gericht is op een voor de 
persoon op dat moment centraal aandachtsveld. Tijdens dergelijke vormen van concentratie is er 
eveneens een neiging om zich terug te trekken uit situaties die geen betekenis hebben voor datgene 
waar de aandacht op gericht is. 
Diepe concentratie hoeft niet strijdig te zijn met de beleving van een emotie, hoewel men zich 
zoveel mogelijk van externe irrelevante  prikkels tracht af te sluiten. 
Diepe concentratie moet worden opgevat als een zelfgekozen op gang te brengen bewustzijns-
modaliteit. Het subject komt ertoe, terwijl er grotendeels sprake is van een bewuste act om zich aan 
een specifiek aandachtsveld te wijden. Bezien vanuit de continuïteit van het bestaan van het 
individu wordt daarmee de toekomstgerichtheid niet aangetast. 
Bij extreme vormen van benoemingsproblemen en vooral bij alexithymia wordt de toekomst-
gerichtheid daarentegen wél geblokkeerd. 
 
6.1.2 Emotionele beleving 
Er bestaan volgens Frijda drie theoretische stromingen over de emotionele beleving, waarbij steeds 
de aard van de beleving aan de orde gesteld wordt en daarmee tevens de vraag wat de emotionele 
beleving van andere vormen onderscheidt. 
 
• De centrale theorie beschrijft de emotionele beleving als een aparte vorm van gewaarzijn. 

Verschillende emoties zouden dan met variëteiten van dit gewaarzijn corresponderen. Een 
emotionele beleving is niet tot gewaarwording reduceerbaar en moet dus als een direct resultaat 
van hersenprocessen beschouwd worden.  

Deze theorie is vooral door bewustzijnspsychologen, zoals Wundt, gepropageerd en ook hier ging 
hij deductief te werk: vanuit deductie tot een theorie komen zonder zich al te veel om een empirisch 
verantwoorde achtergrond te bekommeren. 
Volgens de aanhangers volgt een respons niet alleen op de beleving, maar wordt het ook door die 
beleving uitgelokt: ik zweet omdat ik angst heb. 
De emotionele beleving neemt daarmee een causale plaats bij de emotionele respons in. 
Bij alexithymia gaat deze redenering echter niet op: de patiënt ontdekt dat hij zweet, maar kan de 
koppeling naar zijn angstgevoelens niet leggen. Hij kan zijn eigen emotionele belevingen niet onder 
woorden brengen; 
 
• De perifere theorie neemt aan dat de emotionele beleving uit lichamelijke gewaarwordingen 

bestaat. Lichamelijke gewaarwordingen zijn te omschrijven als feedbacks van autonome en 
gedragsreacties. 

Hiermee wordt de periferie van ons lichaam en ons gedrag geraakt. 
Nu is het niet 'ik zweet omdat ik angst heb', maar 'ik heb angst omdat ik zweet'. 

                                                 
23 Een dergelijke onaangedaanheid is niet hetzelfde als het kameleontische gedrag die jong getraumatiseerden kunnen 
vertonen. Daar gaat het meer om een vorm van coping, een in eerdere levensstadia ontstane overlevingsstrategie. 

 102 



Lichamelijke gewaarwordingen berusten op gevoelens van lust en onlust. Aanhangers van de 
perifere theorie beschouwden vooral in het begin van deze eeuw het bewustzijn van lust en onlust 
als niet reduceerbaar en als centraal van oorsprong. Het is terecht dat Frijda hierbij opmerkt dat bij 
de perifere theorie de beleving daarmee niet geheel perifeer wordt beschouwd. De invloed van 
bewustzijnspsychologen als Wundt (1900,1903) is hier duidelijk aanwezig. 
Er hoeft weinig aandacht aan deze hedonistische opvatting besteed te worden, aangezien het 
hedonistische aspect tegenwoordig vrijwel uit de perifere theorieën verdwenen is. 
 
• De cognitieve theorie beschrijft emotionele belevingen als cognitieve eenheden, of minstens als 

eenheden waar cognities er een essentieel onderdeel van zijn. 
De beleving van angst wordt in deze opvatting gezien als het subjectief gewaarzijn van de 
aanwezigheid van angstaanjagende of bedreigende gebeurtenissen. Vat men de herinnering aan een 
traumatische ervaring op als een chaotische baaierd van herinneringen, dan kan men de beleving 
van opgeroepen angstgevoelens zien als een gewaarzijn van angstaanjagende of bedreigende 
gebeurtenissen.  
De gedachtengang over een dergelijke bewuste waarneming van extreem belastende ervaringen is 
te verduidelijken door ervan uit te gaan dat de emotionele beleving niet alleen uit cognities bestaat, 
maar ook uit andere elementen is opgebouwd. Er zou volgens Frijda in de cognitieve theorie ook 
sprake zijn van een feedback van perifere reacties. Frijda haalt in dit verband Schachter en Mandler 
aan, die stelden dat de feedback betrekking heeft op autonome reacties. 
In de praktijk betekent dit dat ik angst heb ook omdat ik lichamelijke beroering voel en ik die 
beroering aan een of andere bangmakende gebeurtenis toeschrijf. 
Op deze these werden varianten ontworpen, zoals de zelfperceptietheorie van Bem, die leert dat ik 
angst heb omdat ik me opgewonden voel en mij angstig blijk te gedragen. 
 
Frijda heeft deze problematiek verder verduidelijkt. Hij gaat nader in op de bewustzijns-
problematiek door te stellen dat dit soort cognitieve theorieën van de emotionele beleving op een 
vreemde manier onvolledig is - in de verklaring van de emotionele beleving worden steeds 
onverklaarde emotiewoorden gebruikt. Door dit taalgebruik kan de theorie geen antwoord geven op 
de vraag, waaruit de emotionele beleving nu eigenlijk bestaat. 
Welke inhoud kunnen we aan 'beangstigende gebeurtenissen' of aan 'boze gedragingen' geven? 
Deze theorieën geven in feite geen verklaring van de beleving, maar tonen op welke manier men 
zijn eigen toestand of reactie kan benoemen. 
De in eerste instantie te verwachten eenvoudige verklaring over emotionele belevingen blijkt bij 
nadere bestudering van benoemingsproblemen minder eenvoudig te zijn.  
Frijda meent dat descriptieve analyse het volledige bereik van de consistenten van de emotionele 
beleving tevoorschijn zou kunnen brengen. Hij stelt daarbij dat een combinatie van dimensionele 
analyse en descriptieve analyse profijt kan opleveren. Dimensionele analyse kan de algemene 
facetten identificeren, terwijl de descriptieve analyse een beschrijving omvat van de aard van de 
cognitieve componenten waaruit de emotionele beleving bestaat. 
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Deze visie is waardevol voor de algemene emotieleer, maar lijkt niet volledig te zijn in het 
beschrijven van individuele emotionele belevingen waarbij de ernstige benoemingsproblemen een 
rol spelen. 
Dimensionele analyse is het zoeken naar verschillen en overeenkomsten tussen emotionele 
ervaringen of tussen de woordbetekenissen waarmee emotionele ervaringen worden beschreven. 
Men kan er echter van uitgaan dat ernstige benoemingsproblemen de mogelijkheid tot vergelijking 
zal verduisteren. Wat men feitelijk beleeft, wordt als diffuus ervaren en ontbeert een duidelijke 
naamgeving.  
Dit heeft ook consequenties voor introspectieve reflectie, omdat de relatie tussen subject en object 
door cognitieve uitval verloren gaat.  
 
6.1.3 Kritische beschouwing 
Het onderscheid dat Frijda maakt tussen de diverse concerns is vooral in de volgende punten aan te 
geven: 
• ze hebben betrekking op de individuele toestand (= bronbelang) en 
• ze slaan op specifieke objecten en doelen (= oppervlaktebelang). 
 
De beschrijving van Frijda wordt strikt genomen gegeven vanuit het gezichtspunt van degene die 
tracht het wezen van de emoties te ontsluieren. Vanuit een dergelijke positie is het niet makkelijk 
de vaak moeilijk empathisch in te voelen verwarrende belevingen van iemand met PTSD te ontrafe-
len. 
Men kan in de beschrijvingen van Frijda in mindere mate samenhangen tussen emotionele 
belevingsaspecten en lichamelijke sensaties aantreffen; zoals Pennebaker die op concrete wijze 
beschrijft. 
De mening van Frijda dat emoties een biologische basis hebben, komt ook bij Pennebaker aan de 
orde: de koppeling tussen emotionele belevingsaspecten en lichamelijke sensaties hebben bij 
Pennebaker echter een meer praktisch diagnostische toepassing. 
 
6.2 Moderne theorieën over het spreken (opvattingen van Levelt 
6.2.1 Inleiding 
Bij het gebruik maken van de taal, beseft men niet dat men daarin door aangeleerde informatie 
verwerkingsmogelijkheden ondersteund wordt. 
Men beseft ook niet dat deze bekwaamheden in hoge mate complex zijn en nog steeds niet goed 
begrepen worden. 
Als men stelt dat deze mogelijkheden respectievelijk bekwaamheden aangeleerd zijn, bedoelt men 
dat ze in principe aanwezig zijn, maar door intermenselijk contact steeds effectiever gebruikt 
kunnen worden. 
Deze visie is ook bij Levelt aan te treffen, die in een standaardwerk verduidelijkt hoe het proces 
van spreken tot stand komt (Levelt, 1993). De ideeën van Levelt zullen worden besproken en van 
commentaar worden voorzien. Hiervoor zal de indeling van Levelt grotendeels worden 
aangehouden. 
Het spreken is voor mensen een essentieel hulpmiddel om zich te kunnen uiten. 
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Hoe het spreken uiteindelijk tot stand komt, is steeds meer onderwerp van nauwgezet onderzoek. 
De onmacht om zeer ernstig traumatische ervaringen onder woorden te brengen, zal in het verdere 
betoog centraal staan, hoewel het voor de hand ligt dat de meeste onderzoekers van een 'normale' 
taalontwikkeling uitgaan. 
Dit is ook het geval bij Levelt. Voor een beter begrip over het niet kunnen spreken/uiten is kennis 
hebben van een normaal spreekproces evenwel van eminent belang. 
 
6.2.1.1 De structuur van boodschappen 
Preverbale boodschappen zijn van nature altijd in opbouw. De steigers waarmee gewerkt wordt zijn 
van speciale aard, aangezien de uiteindelijke structuren uiteraard nog niet definitief vastgelegd zijn. 
Wel is er duidelijk sprake van semantische kenmerken en juist door die kenmerken treft men 
onderlinge verschillen tussen talen aan. 
De boodschapcodering is niet voor iedereen gelijk, zoals al is aangegeven in 3.2 waar extralinguale 
taaluitingen aan de orde gesteld zijn. Culturele bepaaldheid is van belang om een ander te kunnen 
verstaan. Zo kunnen zelfs tongvallen spanningen tussen gesprekspartners oproepen.  
 
6.2.1.1.1 Het begrip ‘conceptualizing’ 
Levelt stelt talking is an intentional activity, involves conceiving of an intention, selecting the 
relevant information to be expressed, keeping track of what was said before, and so on. 
Dit betekent dat men in een gesprek druk bezig is met datgene wat er gezegd wordt, alsmede wat er 
gezegd kán worden, of wat men zou willen zeggen. Dit is een inspannend proces, dat een sterk 
beroep doet op de nauwlettendheid en de nauwgezetheid. Het is niet voor niets dat Levelt daarbij 
aangeeft dat een spreker eerder geneigd is zijn eigen voortbrengselen in de gaten te houden. Hij zal 
meer aandacht besteden aan wát hij zegt en hóe hij dat doet. 
De opgetelde som van al deze mentale activiteiten noemt Levelt conceptualizing, waarbij het daar 
aangekoppelde procesmatige systeem de conceptualizer24 is. 
Het uiteindelijke resultaat van conceptualizing is de preverbal message. In het voorgaande is reeds 
gesteld dat dergelijke preverbale boodschappen van nature altijd in opbouw zijn en dus uiterst 
fragiel. 
Bij ‘conceptualizing’ dient men uit te gaan van twee soorten kennis, anders kan men een boodschap 
niet coderen: 
1. de procedurele kennis. Hierbij gaat men uit van de formule: ‘als X dan Y’. Dit duidt of een 

zekere logische volgorde, waarbij de ‘conceptualizer’ en zijn ‘message generator’ beschouwd 
kunnen worden als een gestructureerd systeem. Dit systeem stopt zijn bevindingen in het 
werkgeheugen. Het werkgeheugen bevat alle informatie waarover de spreker beschikt; 

2. de declaratieve kennis. Declaratieve kennis is een eenheid van propositionele kennis: de spreker 
heeft toegang tot een geweldige hoeveelheid declaratieve kennis. Uiteraard is die kennis niet in 
het werkgeheugen opgeslagen, maar in het lange termijn geheugen. De kennis die men heeft 
over de omgeving en zichzelf wordt gedurende het hele leven opgebouwd. 

                                                 
24 daarbij stelt Levelt dat men er van bewust moet zijn dat er dan sprake is van een hernieuwde indificatie, bedoeld voor 
nadere verklaring. We hebben dan te maken met een systeem zonder duidelijk einde, waarbij heterogene aspecten van 
de spreker als participerend deelnemer betrokken zijn. 
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De declaratieve kennis levert nogal wat communicatieproblemen op. Levelt stelt daarbij dat een 
spreker een zekere (voor)kennis heeft over degene met wie hij spreekt, maar men mag niet vergeten 
dat een spreker waarschijnlijk zo intens met het uiten van zijn boodschap bezig is dat hij weinig oor 
heeft voor de ander. 
Dit is vooral aan te treffen als iemand met PTSD zijn ervaringen onder woorden probeert te 
brengen. Het lijkt dan alsof twee mensen vanuit verschillende landen via een gebrekkig 
communicatiesysteem met elkaar praten. 
 
In 8.1.3.1.1 zullen we terugkomen op het begrip conceptualizer bij het bespreken van de 
stressopvattingen van Horowitz. Er zal dan aangegeven worden hoe stressvolle traumatische 
ervaringen het conceptualiseringsproces kunnen beïnvloeden. 
 
6.2.2 De spreker 
Levelt gaat er vanuit dat een spreker altijd beschikt over een blauwdruk op grond waarvan hij zich 
kan uiten. Preverbale boodschappen worden op deze manier uit begripvolle informatie opgebouwd; 
waarmee men zijn bedoeling kan uitdrukken, zij het dat dit proces onbewust verloopt. Niet voor 
niets noemt Levelt de spreker in deze fase een ‘conceptualizer’’ . 
Vanuit deze blauwdruk kan men tot een formulering komen, waarbij zowel sprake is van 
grammaticale codering als van fonologische codering. 
De grammaticale codering maakt gebruik van kernwoorden uit een aanwezig ‘lexicon’ en genereert 
grammaticale relaties. Dit proces leidt uiteindelijk tot de oppervlaktestructuur. 
De grammaticale, de vorm en de articulatie codering verlopen automatisch, dat wil zeggen snel en 
reflexmatig. Dit houdt in dat ze niet bewust plaatsvinden. 
De codering is een ingewikkeld proces, aangezien er zowel van seriële als van parallelle processen 
sprake is: elk informatief onderdeel verloopt in etappes. Een verloop van een uiterst vaag idee tot 
aan de gesproken uiting. 
Uiteraard speelt het geheugen een belangrijke rol. Levelt onderscheidt hierbij een drietal 
geheugens: 
1. de ‘working memory’, waarin boodschappen opgeslagen kunnen worden en waar ze voor de zo 
genoemde internal speech ontleed kunnen worden; 
2. de ‘syntactic memory’, dat onderdelen van de oppervlaktestructuur kan opslaan; 
3. de ‘articulatory memory’ dat uitgebreide klankvormende schema's kan opslaan om ze voor 
verdere uitvoering te verwerken. 
Met behulp van de fonologische codering kan tot een fonologisch plan gekomen worden. Hierdoor 
heeft men toegang tot de vorm van de informatie, zoals die in het ‘lexicon’ vastgelegd is, en kan 
men de zinsbouw én de klanknabootsing bewerkstelligen. Levelt noemt de spreker in deze fase de 
formulator. 
De volgende stap is een ‘articulator’ te worden: de spreker maakt dan gebruik van fonologische 
schema's op basis van koppelingen van neuromusculaire instructies. Zodoende kan men bij 
voorbeeld betekenisvolle geluiden uiten. 
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Ten slotte zorgt het zo genoemde ‘speech-comprehension system’ er voor dat de interne en 
openlijke uitingen ook werkelijk geuit kunnen worden. Het belang van dit systeem is dat een 
spreker in staat is zijn eigen taaluitingen gelijktijdig zelf waar te nemen. 
 
6.2.3 De spreker als gesprekspartner 
Sinds 1934 wordt onder deixis verstaan het aanwijzen met behulp van woorden. Het is een term die 
door Bühler geïntroduceerd werd (Bühler, 1934). 
In het algemeen worden vier vormen van deixis onderscheiden: 
 
1. Op een persoon gericht en daardoor eveneens sociaal gericht.  
Een persoonsgerichte deixis vindt men terug in de persoonlijke voornaamwoorden. 
Het Duits kent de woorden 'Du' en 'Sie', welke eigenlijk min of meer gelijkwaardige woorden zijn. 
Het Engels kent een dergelijk onderscheid met 'you' en 'Thou', terwijl in het Nederlands er maar 
liefst drie vormen kunnen gebruiken: 'jij', 'U' en 'Gij'. 
Het gebruik van deze persoongerichte deixis is sterk cultureel bepaald.  
Een voorbeeld kan men aantreffen in het gegeven dat in ons land ouders, vreemden en God vaak 
met U aangesproken worden. In bepaalde orthodoxe groeperingen wordt God met Gij 
aangesproken. Pas sinds enkele decennia spreken veel kinderen hun ouders met je en jij aan. 
God wordt door de meeste mensen nog steeds in de U-vorm aangesproken. 
In Duitsland worden alleen vreemden met U aangesproken. Ouders en God worden familiair met 
Du benaderd; 
2. Op de plaats gericht. 
Een op de plaats gerichte deixis vindt men terug in de aanwijzende voornaamwoorden en bepaalde 
bijwoorden, zoals hier/deze/daar. 
Er is bij een plaatsgerichte deixis sprake van een coördinatiesysteem en van de mogelijkheden om 
in een ruimte vrijelijk te kunnen bewegen; 
3. Op de tijd gericht. 
Hierbij moet men denken aan bijwoorden en zelfstandige naamwoorden, zoals voor/nadat/ gisteren. 
Door de tijdrelatie tussen de gesprekspartners onderling kan een spanning ontstaan.  
4. Op een gesprek slaand. 
Bij een op een gesprek gerichte deixis is tevens sprake van een sociale gerichtheid, omdat het 
uitnodigend is. 
Een zin als “Heb je dát gezien?” tijdens een kleurrijke optocht nodigt een ander uit een gepast 
antwoord te geven. Op deze manier kan een spontaan gesprek ontstaan. 
Levelt haalt Beattie aan, die in 1983 stelde dat een spreker als gesprekspartner de hoeksteen van 
onze sociale wereld is. Zonder deze hoeksteen is interactie onmogelijk. 
Er zijn tijdens een gesprek ten minste twee sprekers en daarmee zijn er tevens ten minste twee 
hoekstenen aan te wijzen. Een interactie is alleen mogelijk als er bepaalde gedragsregels bestaan. 
De regels zijn bedoeld om de effectiviteit van het gelegde contact te vergroten. 
Vaak zijn deze regels ongeschreven en daarmee cultureel bepaald. 
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Soms lapt men dergelijke regels aan zijn laars. Er is dan sprake van een inbreuk op Grice’s 
maxim25. Een voorbeeld hiervan vond plaats op het einde van een verjaardagsfeest van bekenden. 
Eén van de buren was uitgenodigd en bij het weggaan werd hem gevraagd of hij het gezellig had 
gevonden. Het antwoord was een inbreuk op Grice’s maxim: “Dat toastje met paté was lekker”. 
In 6.2.3.1 zal het Grice’s maxim nader uitgewerkt worden. 
Het aan de laars lappen van gedragsregels hoeft niet altijd negatief te zijn. Er kunnen daardoor 
namelijk nieuwe woorden en uitdrukkingen ontstaan en gebruikt worden. 
Meestal is er dan sprake van ontspanning door onverwachte humor.  
In sommige gevallen is de humor echter niet ironisch, maar eerder nogal zwartgallig26. 
 
6.2.3.1 Grice’s Maxim 
Het begrip Grice’s maxim verwijst naar vormen van gedragsnormen. Grice heeft medio jaren 
zeventig vanuit het zo genoemde cooperative principle vier algemene gedragsregels geformuleerd. 
Dit principe omschrijft hij met de volgende woorden: make your conversational contribution such 
as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk 
exchange in which you are engaged. 
Het woord maxim is vertaald als 'gedragsregel', ofschoon men een maxim ook als een adagium kan 
beschouwen. Een adagium is een spreekwoord, of een kernachtige spreuk. In het laatste geval is het 
adagium in enge zin gebruikt en meestal aan iemand toegeschreven. Heeft men het over Grice's 
maxim, dan is dat in die engere zin.  
De vier algemene gedragsregels of maxims zijn: 

                                                 
25 Grice heeft zich in het midden der zeventiger jaren van de vorige eeuw bemoeid met vormen van gedragsnormen. Hij 
heeft daarover vier algemene gedragsregels geformuleerd. Het begrip ‘maxim’ is te vertalen als ‘gedragsregel’, hoewel 
men een maxim ook als een adagium kan beschouwen. 
26 Zo beschreef Remco Campert eens een groepje kinderen die een oude man plaagden met de volgende woorden: “Zij 
jijden en jouwden hem uit.” 
Een ander voorbeeld vond plaats in de zomer van 1964. Een jongen van 22 jaar liftte naar Italië, maar strandde in de 
jeugdherberg van Hospental (Zwitserland), omdat de Gotthartpas ingesneeuwd raakte.  
’s Avonds ging hij met een groepje eveneens gestrande jongeren naar een plaatselijke ‘Kneipe’, waar naarmate de 
avond verstreek steeds meer grappen verteld werden. 
De jongen hield zich afzijdig, totdat een Duitse beroepskorporaal van voor in de twintig een bijzonder krenkende grap 
over de Shoah vertelde – toen bemoeide de jongen zich wél met de groep en vroeg de Duitse moppentapper hoe dit 
soort humor in het Duits heette. Uiteraard wist de Duitser het, waarop de jongen hem vertelde dat er eerder sprake was 
van een ‘Auschwitz’, waarna de lugubere moppen subiet werden beëindigd. 
Zwarte humor hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan in ernstige gevallen ook een zich afschermen van een te sterke 
emotionele situatie betekenen. 
De Duitse beroepskorporaal die moest horen dat aan het kernwoord Auschwitz ook een navrante extra lading toegekend 
kan worden, ervoer dit waarschijnlijk als een inbreuk op Grice's maxim (zie vorige voetnoot). 
Humor kan ook gebruikt worden om zich tegen traumatische herinneringen af te kunnen schermen. 
Tijdens een Bar-Mitswah wordt een dertienjarige jongen voor de Joodse wetgeving volwassen. Op een daaropvolgend 
feest schonk een van de gasten heel gracieus witte wijn in de glazen van haar disgenoten, waarbij ze haar linkerhand op 
haar rug hield. Het betrof hier een 82-jarige vrouw, die op de vraag van een even oude gast, waar ze had leren serveren, 
op een laconieke toon zei: "In het concentratiekamp". 
Humor ontstaat vrij spontaan en is aan gedragsregels gebonden. De regels zijn sterk gebonden aan de peergroup waarin 
men zich dan bevindt. 
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Maxim of quantity. 
Kenmerkend is hierbij: 
a. verschaf die informatie die verlangd wordt. 
Een schending van dit maxim is te vinden in het voorbeeld waarbij iemand vertelt dat hij zojuist 
zijn huis verkocht heeft. De ander vraagt belangstellend of hij dan gaat verhuizen, maar krijgt als 
antwoord dat de verkoper blijft wonen in het huis dat hij bezit. 
Een dergelijk antwoord wekt verwarring, vooral als men niet weet dat de verkoper meer dan één 
huis bezit; 
b. verschaf niet meer informatie dan nodig is. 
Als men vraagt hoe ver het nog naar het station is en de ander zegt dat het drie minuten en twaalf 
secondes is, kan dat natuurlijk kloppen. Het verschaft echter te veel informatie. 
Terecht wijst Levelt erop dat men bij het navragen van het wereldrecord hardlopen op de kilometer 
wel degelijk tot op de honderdste seconde dient te antwoorden. In dat geval is er geen sprake van 
overbodige informatie. 
 
Maxim of quality. 
Kenmerkend is hierbij: 
a. zeg niet dat wat je gelooft mogelijk fout kan zijn; 
b. vertel niet dat wat je beweert wel eens mank kan gaan aan bewijslast. 
Een zin als 'de zon schijnt, maar ik geloof het niet' is op zijn minst zot te noemen. 
 
Maxim of relations. 
Kenmerkend hierbij is: blijf ter zake, of houd je aan de 'dagelijks-gangbare' gespreksnormen. 
Dit maxim is de bron van verwarring; niet in het laatst omdat Grice het zelf wat onderbelicht 
gelaten heeft. 
Ogenschijnlijk lijkt het op een extra omschrijving van zijn cooperative principle, maar dan zou dit 
maxim overtollig zijn. 
Het gevolg is dat het maxim of relation een bron van misverstanden kan worden. 
Levelt geeft desondanks een duidelijk voorbeeld: Arnold vraagt om de peper en Betty antwoordt 
door te zeggen dat bananen geel zijn27. 
 
Maxims of manner. 
Kenmerkend hierbij is: 
a. vermijdt onbegrijpelijke uitdrukkingen; 
b. vermijdt dubbelzinnigheden en indirectheden; 
c. wees kort en vermijdt onnodige langdradigheden; 
d. wees geordend. 

                                                 
27 Een ander voorbeeld stond in Vrij Nederland in de rubriek Terzijde: 
“Is er iets?” “Met mij? Ja, ik voel me…” “Ik bedoel op de televisie.” (Vrij Nederland, 1997) 
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Een zin als 'hij reed weg en startte zijn auto' is volgens een geordende, niet-logische structuur 
opgebouwd. 
De zin 'zij trouwde en werd zwanger' is daarentegen weldegelijk logisch opgebouwd. 
Dit geldt ook voor de omkering van deze zin, want iemand kan zwanger worden en daarna trouwen. 
Nooit mag uit het oog verloren worden dat voorgaande regels niet alleen maar gewoontegetrouw 
gebruikt worden. 
Regels worden pas conventie als ze binnen een samenleving gedeeld worden en tot op zekere 
hoogte willekeurig gebruikt worden. 
Natuurlijk is het soms moeilijk om een algemeen geaccepteerde regel eveneens als een willekeurige 
regel op te vatten. 
Het algemene karakter moet daarom niet opgevat worden als iets dat voor alle mensen geldt. 
Levelt geeft dit duidelijk aan met een voorbeeld van Ochs-Keenan, die stelt dat men in Malagasi 
kan vragen waar iemands moeder is en als antwoord kan krijgen dat ze óf thuis óf op de markt is. 
Hier speelt een culturele bepaaldheid een duidelijke rol. 
Kruisculturele misverstanden kunnen ook optreden in ons eigen land. 
Niet alleen tussen autochtonen en allochtonen, maar ook tussen autochtonen: zo kan iemand uit 
Amsterdam tegen een inwoner van Goor in Overijssel zeggen dat hij helaas een glas gebroken 
heeft. 
De Gorenaar kan oprecht antwoorden met de volgende zin: 'Ach, dat is niet zo slim'. 
Dit antwoord lijkt op een inbreuk van het maxim of quantity, of vooral op het maxim of relation - 
tenzij men als Amsterdammer weet dat 'slim' in Twente ook de betekenis van 'erg' kan hebben. 
 
6.2.4 Het genereren van boodschappen 
Het is een misverstand er van uit te gaan dat spreken alleen maar bedoeld is om informatie aan een 
ander door te geven. Door te spreken kan men namelijk ook zijn intentie om te willen 
communiceren duidelijk maken (hoewel dit duidelijk maken uiteraard ook als een doorgeven van 
informatie beschouwd kan worden). 
Levelt onderscheidt in het proces van genereren van boodschappen twee doelgerichte aspecten: 
1. bij macroplanning is sprake van een reeks (sub)doeleinden, waarbij voor elk subdoel informatie 

geselecteerd wordt. Deze informatie is bedoeld om het subdoel tot uiting te kunnen brengen; 
2. bij microplanning wordt de boodschap van een informatieve structuur voorzien, waaruit de 

luisteraar de beoogde communicatieve intentie kan afleiden. 
 
Zowel macro- als microplanning worden sterk door de context bepaald. Vooral tijdens een levendig 
gesprek ziet men dat de context voortdurend verandert en zelfs van het beoogde doel af kan leiden. 
Dit gaat niet op tijdens een eenrichting gesprek. Lezingen zijn voorbeelden van eenrichting 
gesprekken, maar zelfs een lezing kan onder invloed van aanwezige toehoorders veranderende 
contexten vertonen. Een voordracht voor een televisiecamera vertoont deze veranderde contexten 
niet, aangezien de toehoorders meestal niet lijfelijk aanwezig zijn. 
Een televisiekijker kan met behulp van extralinguale uitingen geen enkele invloed uitoefenen op de 
context van de voordracht. 
Hooguit kan hij de knop omdraaien, of naar een ander kanaal 'zappen'. 
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Informatie, die gebruikt wordt om iets uit te drukken, komt tot stand door een substantiële planning, 
waarbij met name het geheugen aangesproken wordt en er tussentijdse conclusies getrokken 
worden. 
Dit is een nogal ingewikkeld proces, aangezien er tussentijds steeds beslist moet worden hoe de 
informatie georganiseerd moet worden om een maximale uitdrukkingswaarde te verkrijgen. Levelt 
spreekt in dit verband over linearisatieproblemen. 
Gelukkig is men echter in het bezit van het zo genoemde werkgeheugen, waardoor men in staat is 
tussentijdse keuzen te maken: het stelt ons in staat om op een vrij flexibele manier het ene 
linearisatieprobleem boven een ander te prefereren. 
De restricties die bij deze tussentijdse keuzen gelden zijn goed gedefinieerd en van nature vrij 
algemeen. Het blijkt bij voorbeeld dat het prefereren vooral afhangt van de mate waarin het 
probleem zich naar voren weet te dringen. 
 
6.2.5 De oppervlaktestructuur 
De oppervlaktestructuur is van belang, omdat het een bemiddelende rol speelt tussen de 
grammaticale en de fonologische codering. 
De volgorde van de woorden is minder relevant dan men meestal denkt, omdat de oppervlakte 
structuren de grammaticale relaties blootleggen en zich tussen uitersten bewegen. 
Deze uitersten hangen af van de taal die gebruikt wordt: 
• configurationele talen drukken de grammaticale functies uit in duidelijke hiërarchieën. Er is 

sprake van een links/rechts organisatie. Er is echter reeds aangetekend dat deze organisatie 
flexibel zal zijn, aangezien niet alle talen een dergelijke horizontale links/rechts organisatie 
vertonen; 

• non-configurationele talen gebruiken daarentegen klemtonen om grammaticale functies uit te 
drukken. 

 
De Germaanse taalfamilie is configurationeel, waardoor problemen kunnen ontstaan met het 
aanleren van bij voorbeeld Chinees. Het Chinees kent karakters met totaal verschillende 
betekenissen. De betekenis wordt door de toonhoogte en de klemtoon bepaald. 
Voor een goede fonologische codering is een duidelijke frase-structurering nodig. Pas dan kan het 
juiste ritme en de juiste melodie bereikt worden. 
Mensen met een goed muzikaal gevoel zullen een vreemde taal makkelijker accentloos kunnen 
aanleren, dan mensen die een dergelijk gevoel in hoge mate missen. 
 
6.2.6 Lexicale toegangen en het verwerven van kernwoorden 
Levelt verstaat onder mentale ‘lexicon’ de verzameling van informatie over kernwoorden28 die men 
ter beschikking heeft en ook kan gebruiken. Nominaal houdt dit lexicon een syntactische, 
morfologische en fonologische betekenis in. 

                                                 
28 Onder kernwoord wordt verstaan: het niet-fonologische deel van een lexigrafische informatie. In het vervolg van 
deze tekst wordt dit nog verduidelijkt. 

 111 



Terecht stelt Levelt dat het van belang is om de toegang tot kernwoorden centraal te stellen, als 
men tenminste uitgaat van de stelling dat het proces van grammaticale codering lexicaal 
plaatsvindt. 
Helaas is er weinig bekend over de mechanismen hoe kernwoorden geactiveerd worden. 
Normaal gebruikt een spreker ongeveer 150 woorden per minuut, dat wil zeggen een gemiddelde 
van één per 400 milliseconde. 
Staat een spreker echter onder tijdsdruk, dan kan er gemakkelijk een verdubbeling optreden. Dit 
betekent een gemiddelde van één woord per 200 milliseconde. 
Een dergelijk coderingsproces berust op keuzeprocessen. Een volwassen Engelstalige spreker 
beheerst ongeveer 30.000 woorden actief. Passief kan dit oplopen tot 75.000 woorden. Onder 
passief wordt vooral de luister- en opnamevaardigheid verstaan. 
Waarschijnlijk is er geen ander volwassen cognitief proces met een dergelijk hoge mate van 
beslissingsactiviteit. Desondanks is het aantal vergissingen bijzonder laag. 
Onderzoek van Motley, Camden en Baars uit 1982 geeft aan dat er slechts 191 zo genoemde slips 
of the tongue in een stuk tekst van 200.000 woorden optreden. Dit is één per 1000 woorden, 
waarbij de helft lexicale vergissingen waren (Motley et al., 1982).  
 
Hierbij kan aangetekend worden dat deze onderzoeken onder 'normale' volwassenen met een 
'normale' taalontwikkeling gedaan werden. 
Volwassenen met afasie, of volwassenen met ernstige existentieel-emotionele stresservaringen zijn 
in dergelijke onderzoeken meestal niet betrokken. 
Het niet-fonologische deel van een lexicale informatie noemt Levelt ‘lemma information’, hetgeen 
hij tot lemma afkort. Dit begrip kan vertaald worden als kernwoord29. 
Het met hoge snelheid toegang tot kernwoorden verkrijgen, vereist parallel processing. 
Seriële toegang werkt te remmend, aangezien dan elke keer álle kernwoorden beproefd moeten 
worden, voordat een keuze genomen kan worden. Dit zou betekenen dat enkele duizenden tests 
voor elk woord in een zin doorlopen moeten worden. 
‘Parallel processing’ is niet alleen op theoretische gronden aan te nemen. Ook empirisch mag men 
ervan uitgaan. Spreekfouten, speciaal zo genoemde vergissingen, tonen gelijktijdige activering van 
twee bijna-synoniemen. 
Een mooi voorbeeld geeft Levelt: als iemand in het Engels 'stummy' gebruikt, terwijl hij 'tummy' of 
'stomach' bedoeld. 
Een bijzonder lastig convergentieprobleem, dat theoretisch nog niet opgelost is, noemt Levelt het 
hyperniemprobleem. 
 
Het hyperniemprobleem kan als volgt beschrijven: 

                                                 
29 De Van Dale vermeldt onder lemma de volgende omschrijvingen: 
- eerste woord van een artikel in een woordenboek of encyclopedie; 
- <wiskunde> hulpstelling waarvan de juistheid in afwachting van nader bewijs wordt aangenomen; 
- leus. 
Wij kiezen echter voor het neologisme kernwoord, omdat het begrip ‘lemma’ bij Levelt meer verwijst naar de essentie 
van datgene wat pretendeert gerepresentateerd te worden. 
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• als de betekenis van kernwoord A de betekenis van kernwoord B dekt, dan is B een hyperniem 
van A; 

• als de conceptuele condities van A aangeboord worden, zullen die van B eveneens aangeboord 
worden; 

• hieruit volgt dat als A het juiste kernwoord is, kernwoord B eveneens bevredigend zal zijn. Het 
hoeft dan echter niet gebruikt te worden. 

Een praktisch voorbeeld van dit probleem levert het kernwoord 'hond'. 
Dit kernwoord omvat tevens alle conceptuele condities van het kernwoord 'dier' en toch zegt men 
'de hond loopt buiten' en niet 'het dier loopt buiten'. 
Dit komt men in het dagelijks taalgebruik regelmatig tegen. Waarom spreken we niet in 
hyperniemen, zoals 'de persoon beweegt zich' in plaats van 'de man loopt'? Waarom zeggen we niet 
'het ding reist' in plaats van 'het vliegtuig vliegt' of  'de ballon vaart'? 
Levelt geeft een voorbeeld, waarbij hij een emotionele gebeurtenis schetst: we zeggen niet 'de 
gebeurtenis riep een gebeurtenis op', als we bedoelen 'zijn vertrek deed haar in tranen uitbarsten'. 
Toegang tot een mentale lexicon kan op diverse manieren plaatsvinden, zowel naar de betekenis, 
als naar de vorm. 
In plaats van betekenissen, zou men ook over empirische varianten of modaliteiten kunnen spreken. 
De ontwikkeling die Levelt beschrijft, gaat uit van een 'normale' taalontwikkeling. In het algemeen 
zal de taalontwikkeling voor iedereen ongeveer gelijk opgaan en uiteindelijk tot ongeveer gelijke 
betekenissen leiden. Er bestaan geen misverstanden over datgene waarnaar taaluitingen in concreto 
verwijzen. Zo is een paard een paard, en een koe een koe. 
 
6.2.6.1 Een voorbeeld van verandering van kernwoord ná een traumatische ervaring 
Wat er gebeurt bij het taalgebruik ná een traumatische ervaring is niet eenvoudig aan te geven. Een 
inschatting hangt mede af van het standpunt dat men gewoonlijk inneemt. 
Bij traumatische ervaringen op zeer jeugdige leeftijd zal de taalontwikkeling de verwerving van 
kernwoorden wél kunnen verstoren. 
Als de ervaring als een conglomeraat van uiterst verwarrende boodschappen opgevat wordt, zal de 
opslag van die boodschappen eveneens onduidelijk kunnen worden en zal een latere ontleding 
problemen op kunnen leveren. 
Dat het verwerven van kernwoorden niet voor iedereen gelijkvormig verloopt en dat de 
kernwoorden daarmee eveneens niet voor iedereen exact gelijke inhoud bevatten, treft men ook bij 
Levelt aan. De parameters worden namelijk gedurende de grammaticale codering zo adequaat 
mogelijk ingesteld. Een juiste instelling wordt echter bemoeilijkt als de verwerving van 
kernwoorden ernstig verstoord is geraakt. 
 
Het kernwoord 'hond' kan na een ernstige verwonding door een zo genoemde pitbull 
monsterachtige associaties voor elke hond opleveren en tot een fobie leiden. In het spreken zal dit 
zeker tot repercussies voor de menselijke communicatie kunnen opleveren. Dit komt omdat 'hond' 
dan niet alleen staat voor een bepaald soort dier, maar tevens voor iets monsterachtigs. 
Of anders gezegd: in de hond wordt onmiddellijk ook iets draakachtigs gezien. 
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De vraag is of deze betekenisverandering toe kan worden geschreven aan veranderingsprocessen, 
die in de psychologische literatuur als 'attitude-verandering' beschreven worden. Dit is bij een 
dergelijke extreme emotionele associatieve verbinding met het kernwoord ons inziens niet het 
geval, omdat de betekenisverandering niet voortspruit uit een geleidelijk leerproces op basis van 
negatieve ervaring, maar zijn grond vindt in een eenmalig uiterst negatief belastend emotioneel 
trauma. Wellicht kan men hier spreken van een ‘one-trial conditioning’. 
Een duidelijker en daardoor bijzonder pregnant voorbeeld zien we in de volgende geschiedenis: bij 
een therapeut komt een cliënte met een panische angst voor alles wat fladdert. 
Tijdens verschillende gesprekken werd duidelijk dat haar fobie door de volgende gebeurtenissen 
veroorzaakt was: 
- haar vader noemde haar 'mijn lief kippetje', toen ze tweeëneenhalf jaar oud was; 
- zij zag toen echter bijna dagelijks hoe een buurman een kip slachtte. Slaat men een kip de kop af, 
dan fladdert het lichaam nog wat doelloos rond. 
Bij deze cliënte was sprake van 'kip' als een zeer wankel kernwoord. Enerzijds hield het een 
koosnaampje in, dat stond voor haar eigen identiteit; terwijl het anderzijds en gelijktijdig een harde, 
wrede en afschuwelijke lading meekreeg, die zij op zichzelf betrok. 
Dit laatste authentieke voorbeeld geeft aan dat het traumatische effect op de kernwoordvorming 
verder gaat dan het voorbeeld met een pitbull hond, aangezien de betekenisvertekening in het 
voorbeeld tijdens het verwerven van de taal zelf plaatsvond en derhalve diep ingeslepen is in het 
symboolsysteem van de cliënte. 
Bij verstoring van kernwoorden, wanneer een kernwoord een oneigenlijk karakter verkrijgt als 
gevolg van traumatische ervaringen, moet dit van invloed zijn op de wijze waarop de grammaticale 
codering plaatsvindt. 
De emotionele extra betekenis als gevolg van conditionering hield niet direct een aantasting van het 
kernwoord in. Het kernwoord kreeg een zeer verwarrende meervoudige notie 
Door dit 'omslagpunt' vormde het de aanleiding tot een fobische reactie voor alles wat fladdert. 
 
6.2.6.2 Conditionering van woordbetekenissen 
Misverstanden kunnen optreden als secundaire affectieve bijbetekenissen van kernwoorden een rol 
gaan spelen. 
Kernwoorden kunnen onder invloed van ervaringen veranderingen ondergaan. Te denken valt 
hierbij aan kernwoorden als 'eenzaamheid' en 'familie'. 
Door traumatische ervaringen kan een verdere individuele taalontwikkeling minder algemeen 
geldende kenmerken vertonen. De reeds verworven kernwoorden kunnen aan een zekere erosie 
blootgesteld worden. 
Hieronder is te verstaan dat de betekenis van bepaalde kernwoorden onder invloed van met name 
traumatische ervaringen kan veranderen. 
Vooral kleine kinderen, die nog maar een gebrekkige taalontwikkeling hebben opgedaan, zullen na 
een traumatische ervaring benoemingsproblemen kunnen krijgen. 
Een kernwoord als 'liefde' kan bij incestslachtoffers onder sterke emotionele druk komen te staan. 
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Welke repercussies kunnen dan optreden? Te zien valt vaak vermijdingsgedrag, waardoor de 
verwarrende gevoelens tussen vermeende genegenheid en gevoelde afschuw voor de dader 
onderdrukt kunnen worden. 
Tevens kan er betekenisconditionering optreden. Dit betekent dat een woord een andere betekenis 
kan krijgen. 
Jaanus et al. wijzen op de experimenten van Staats en Staats, die in 1957 over verbaal klassieke 
conditionering van woordbetekenissen publiceerden (1990).  
Deze experimenten wezen uit dat als nonsens lettergrepen herhaaldelijk gekoppeld worden aan 
woorden (die hoog scoren op Osgood's evaluatieve lijsten) deze lettergrepen later op semantisch 
differentiële schalen als "plezierig" of als "niet-plezierig" blijken te worden opgevat (Jaanus, 
Defares en Zwaan, 1990). 
Volgens Staats en Staats is hier sprake van een klassieke conditionering op een uitsluitend verbaal 
niveau. Op deze experimenten is zware kritiek geleverd, onder andere door Spielberger 
(Spelberger, sarason, 1975). 
Jaanus, Defares en Zwaan hebben echter enkele belangrijke aspecten empirisch nader onderzocht, 
waardoor een deel van de kritiek gelogenstraft wordt.  
Een dergelijke affectieve betekenistoekenning op basis van conditionering mag men ook 
verwachten bij verworven kernwoorden. Volgens Levelt zal iemand een kernwoord verwerven als 
hij toegang heeft tot voor de grammaticale opbouw noodzakelijke en in woorden opgeslagen 
informatie. 
Het belangwekkende van het onderzoek naar de betekenisconditionering is gelegen in het 
uitgangspunt dat de proefpersoon tijdens het experiment er niet achter mocht komen wát er 
onderzocht zou worden. 
Om het doel van het experiment te maskeren werden door Jaanus, Defares en Zwaan een 
misleidende taak in de procedure ingevlochten. 
In de loop der jaren hebben verschillende onderzoeken over ‘awareness’ de volgende standpunten 
opgeleverd (Jaanus, Defares, en Zwaan, 1990): 
• verbale 'trials' leiden tot een conditionerend effect, zonder dat ‘awareness’ een beslissende rol 

speelt; 
• sommige onderzoekers beweren afdoend aangetoond te hebben dat een conditionerend proces 

zelfs in het geheel niet plaatsvindt; 
• ten slotte het standpunt dat een combinatie van een conditionerend en een cognitief opvatting 

inhoudt. 
 
Jaanus, Defares en Zwaan zelf nemen een positie in waarbij een van de twee leerprocessen kan 
optreden, afhankelijk van de condities waaronder de trials aangeboden worden: als er sprake is van 
taakgebondenheid kan geconditioneerd leren zonder ‘awareness’ domineren; terwijl cognitieve 
processen een evaluerende koers kunnen bepalen als er geen sprake van taakgebondenheid is. 
In feite betreft het hier effecten die ook een rol spelen bij attitude verandering. 
Het kernwoord als zodanig wordt niet aangetast, maar verkrijgt in sterkere mate een positieve 
respectievelijk negatieve betekenis, zonder dat het organisme als geheel op extreme wijze tijdens 
het ontstaansproces van slag is geraakt. 
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Bij het gebruik maken van kernwoorden kunnen derhalve betekenisveranderingen optreden, die met 
een conditionerings aspect gepaard gaan.  Het kernwoord als zodanig blijft zijn intrinsieke 
betekenis behouden; dit zal echter een sterkere wijziging ondergaan als er sprake is een ernstige 
verstoring, zoals bij traumatische ervaringen.  
In het voorgaande is gesteld dat Levelt het werkgeheugen beschrijft als het geheugen waarin 
boodschappen opgeslagen kunnen worden en waar deze boodschappen voor de zo genoemde 
internal speech ontleed kunnen worden. Wanneer deze boodschappen een extra zware affectieve 
lading krijgen, zullen deze eveneens latent in het werkgeheugen opgeslagen worden en zal het bij 
latere ontleding niet uitgesloten zijn dat de affectieve betekenis interfereert met begripsmatige 
aspecten. 
 
6.2.6.3 Enkele kanttekeningen bij het verstoren van concrete en minder concrete 
kernwoorden 
Kernwoorden kunnen concreet en veel minder concreet zijn. In plaats van concreetheid kan men 
ook over de mate van eenduidigheid praten. 
Het woord ‘vader’ is beduidend minder eenduidig dan het begrip hond. Toch is ook ‘vader’ een 
concreet woord. Een vader is een aanduiding voor een hoedanigheid van een mens, en tegelijkertijd 
multi-interpreteerbaar (zoals: behoeder/beschermer/streng-doch-rechtvaardig). 
In bepaalde gevallen kan het contact met een vader negatieve ervaringen opleveren, zonder dat het 
kernwoord op zich ernstig aangetast wordt. Het ondergaat dan een verschuiving, omdat ‘vader’ bij 
bij voorbeeld incestslachtoffers een negatieve connotatie krijgt dat de algemene betekenis van het 
vaderschap vergaand overheerst30. 
Een zeer concreet kernwoord is bom. In het tv-programma Noorderlicht van de VPRO op 8.1.1996 
over het ontstaan en de ontwikkeling van militaire psychiatrie, is een opname uit de Eerste 
Wereldoorlog te zien. Een Engelse soldaat van negentien jaar met een duidelijke shellshock 
reageerde nergens op en sprak ook niet meer. Riep men echter het kernwoord "Bomb", dan dook 
het slachtoffer direct onder bed en bleef daar verstijfd onder liggen. 
Met deze soldaat was een gewone positieve communicatie niet meer mogelijk. Het kernwoord bom 
leverde een geconditioneerd gedrag op, die hem op het slagveld heeft doen overleven. 
Een vergelijking van het voorbeeld van vaderschap bij incestslachtoffers met de bom bij de Engelse 
soldaat toont ons dat in het eerste voorbeeld een verplaatsing in betekenis van het kernwoord 
‘vader’. Terwijl bij het tweede voorbeeld de geconditioneerde reactie in het verlengde ligt van de 
betekenisinhoud van het kernwoord. Alleen qua reactie is een extreem felle gedragsverandering te 
zien. 
                                                 
30 In een tv-uitzending van Twee Vandaag van 9.1.1996 was sprake van een stam bij het Lugomeer in China, waar vrouwen aan het 
hoofd van de stam staan, naast de dagelijkse leiding rond het huis. 
Het is opvallend dat de Mosuo's géén woord kennen voor vader. Het kernwoord vader kan ook niet centraal komen te staan, 
aangezien de vaders bij hun moeders blijven wonen en er sprake is van een zg. loophuwelijk (hetgeen een interessant kernwoord te 
noemen is). 
Hoelang deze situaties nog zal duren, is niet bekend, aangezien de stam uit 800 mensen bestaat en het dorp een toeristische 
trekpleister begint te worden. 
 

 116 



Het kernwoord bom is concreter en vooral eenduidiger dan het kernwoord mens. 
Het effect van zeer ernstig traumatische ervaringen op kernwoorden ná de taalverwerving is ons 
inziens dan ook slechts beperkt aanwezig, behalve tijdens de taalverwerving zelf (zie het voorbeeld 
in 6.2.7.1).  
 
6.2.6.4 Enkele principes bij het gebruiken van kernwoorden  
De activatie van het werkgeheugen heeft een complex karakter. Gelukkig worden gedurende het 
leven niet alle kernwoorden 'geleerd' en opgeslagen, zodat men steeds nieuwe woorden kan 
vormen. Sommige talen maken daar veelvuldig gebruik van. Het Engels is bij voorbeeld een taal 
waarin neologismen met gemak gevormd worden. 
De Inuit (eskimo’s) hebben niet genoeg aan één woord voor sneeuw, maar gebruiken, volgens niet 
geheel betrouwbare bronnen,  enkele tientallen woorden die uit de kleur blauw gevormd worden. 
Men heeft deze woorden nodig om letterlijk te kunnen overleven. 
Kunsttalen zoals het Esperanto proberen daarentegen het aantal kernwoorden te beperken. 
Zamenhof wilde zijn taal hiermee toegankelijker en makkelijker maken. 
 
Kernwoorden zijn voor het informatieproces uitermate belangrijk, waarbij de moeilijkheid is dat de 
kernwoorden altijd een virtueel bestaan leiden. 
Het convergeren van virtuele kernwoorden tot 'normaal taalgebruik' is een ingewikkeld proces. 
Levelt verduidelijkt dit proces door het hanteren van enkele principes: 

• uniqueness principle: twee lexicale kernwoorden kunnen nooit dezelfde betekenis bevatten. 
Dit principe is in feite al aangegeven door te stellen dat neologismen slechts door intrinsieke 
toegevoegde waarde gekenmerkt worden. 
Dit principe betekent echter ook dat men het bestaan van volledige synoniemen eveneens moet 
ontkennen. Dit is bij voorbeeld bij het woord 'toast' te zien. Dit kernwoord heeft twee totaal 
verschillende betekenissen: geroosterd brood, alsmede een heildronk. 
Toch is er geen sprake van homoniemen. Eerder moet men denken aan hyperniemen van een en 
hetzelfde woord. Het wijst op een eeuwenoud Engels gebruik, waarbij men tijdens een maaltijd een 
heildronk uitsprak en gelijktijdig een stuk geroosterd brood in een glas wijn dompelde. Vervolgens 
ging het glas rond, waarbij elke gast wat wijn nipte. Als het glas uiteindelijk bij de eerste persoon 
terug was, dronk deze het glas leeg en at het doorweekte stuk geroosterd brood. Zo ontstonden uit 
een en hetzelfde kernwoord twee verschillende betekenissen. 
Een meisje van bijna vier jaar noemde elk overvliegend vliegtuig een 'dagati'. Dit was een 
neologisme met ‘uniqueness principle’ dat door haar gevormd was uit "daar gaat-ie", de 
uitdrukking die haar ouders gebruikten als er een vliegtuig overkwam; 

• core principle: een lexicaal kernwoord is alleen terug te vinden als door het gebruikte 
begrip alle condities werkelijk zijn vervuld. 

De core conditions zijn alle betekeniscomponenten die het meest naar voren komen; 
• principle of specificity: volgens dit principe zal uit alle kernwoorden, waarvan alle condities 

werkelijk vervuld zijn, het meest relevante respectievelijk specifieke kernwoord 
teruggevonden worden. 
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Levelt geeft een voorbeeld met behulp van een testvraag. Een zin als zij skiën niet, maar... vult men 
meestal niet aan met werkwoorden als ademen/denken/slapen. 
Bijna altijd zal men het woord schaatsen gebruiken. 
Dit zou komen omdat men over skiën en niet over glijden spreekt, aangezien skiën een specifieke 
vorm van glijden is. Skiën en glijden zijn in dit geval als bijna-synoniemen, of als  hyperniemen op 
te vatten. 
Men kan zich echter afvragen of dit voorbeeld niet al te veel cultuur bepaald is: iemand die het 
woord 'skiën' niet kent, zal uitgelegd moeten krijgen wat skiën is. Waarschijnlijk zal hij het woord 
'schaatsen' dan ook niet kennen. 
Volgens een overgeleverd verhaal is ooit eens een zendeling gedood en opgegeten, omdat hij een 
stam menseneters vertelde dat hij uit een land kwam waar je 's winters op het water kon lopen. 
Dit voorbeeld volgt het ‘principle of specificity’, aangezien de menseneters uit alle kernwoorden de 
meest specifieke respectievelijk relevante kernwoorden destilleerden: de zendeling is 
onbetrouwbaar, maar waarschijnlijk wel eetbaar. 
 
6.2.7 Het genereren van de oppervlaktestructuur 
Tijdens een grammaticale codering wordt een mededeling als input opgevat, waarna de 
oppervlaktestructuur uiteindelijk als output resulteert. 
Dit proces verloopt in hoge mate onbewust en automatisch. 
Empirisch is niet vastgesteld of grammaticale codering de vorming van een boodschap kan 
beïnvloeden. Wel kan de fonologische codering de grammaticale codering beïnvloeden. 
 
6.2.7.1 Het fonetisch ontwerpen en genereren van woorden om tot spreken te kunnen komen 
Fonologische codering is het construeren van een fonetische opzet, waarmee een spreker zowel de 
opbouw van woorden als van het uitspreken kan bereiken. 
Het ontwerpen van woorden is op morfologie gegrondvest en omvat een fonologische organisatie 
op diverse niveaus en rangordes. 
De fonetische vorm van woorden kent kwalitatieve en prosodische aspecten. Bij kwalitatief moet 
men denken aan fonetisch materiaal waarover men beschikt om een rangorde op te kunnen bouwen. 
Prosodisch heeft betrekking op de vormleer, waarbij metriek van belang is. 
Deze fase is vooral van belang om benoemingsproblemen als het zoeken naar woorden te kunnen 
verklaren. 
De juiste fonologische specificaties vinden én gebruiken om zodoende de juiste syllabische 
programma's op te kunnen sporen, betekent dat er een verscheidenheid van procesniveaus 
aangeboord worden. 
Een uitdrukking als 'het ligt me op de tong' valt hieronder. Het juiste woord vinden is moeilijk, 
omdat elk niveau zijn eigen kernwoorden en zijn eigen eigenschappen heeft. 
Eerder is al gesteld dat de volgorde van woorden van minder belang is als men meestal wenst aan te 
nemen. Hoe krom het spreken van een buitenlander ook is, we kunnen hem tóch verstaan. 
Voor het genereren van een goede zinsbouw wordt uitgegaan van een zo genoemde ‘prosody 
generator’. 
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Dit mechanisme bewerkstelligt de ritmen en de toonhoogten. Tijdens een gesprek is elke spreker 
zowel spreker als toehoorder. Vaak beweert men dat een goede verstaander aan een half woord al 
genoeg heeft. 
Niet voor niets wijst Levelt op het veelvuldig gebruik van het stopwoordje -eh-31. 
 
6.2.8 Commentaar 
Levelt geeft een cognitief overzicht over het ontstaan van de gesproken taal. Hij gaat hierbij steeds 
uit van een 'normale' taalontwikkeling. 
In deze studie worden echter traumatische ervaringen centraal gesteld. Dergelijke ervaringen kan 
men in principe niet onder 'normale' ervaringen te rangschikken. 
Bij therapiesessies voor posttraumatische stressstoornissen is zowel de cliënt als de therapeut 
gesprekspartner én observator van zichzelf. 
Deze zelfwaarneming is noodzakelijk om tijdens het gesprek tussentijdse keuzen te kunnen maken 
en eventuele linearisatieproblemen te kunnen verkleinen. Het is geen vorm van dissociatie, 
aangezien dissociatie beschouwd moet worden als een buiten het bewustzijn om ontsnappen van 
denkbeelden en functies aan de controle. Dit is meestal niet het geval tijdens een gesprek, ook al 
kunnen dissociatieve aandachtverschuivingen zeker plaatsvinden. 
In dit commentaar op Levelts ideeën zal de aandacht vooral op de volgende punten gericht worden: 
• de invloed van de deixis en van Grice's maxim; 
• linearisatieproblemen; 
• het virtuele bestaan van kernwoorden; 
• prosodische aspecten van kernwoorden. 
 
De opvattingen over deixis zijn interessant als men ze toepast op het herbenoemen van 
traumatische ervaringen, aangezien men met deze opvattingen kan verklaren op welke wijze iets 
met woorden aangeduid kan worden. 
Persoongerichte deixis zal voor veel mensen na ernstige existentieel-emotionele ervaringen 
problemen op kunnen leveren. 
Men kan er vanuit gaan dat de eigen identiteit tijdens een levensbedreigende traumatische ervaring 
ernstig in de knel komt. Deze beknelling zal het hanteren van persoonlijke voornaamwoorden 
kunnen bemoeilijken, vooral waar het de eerste persoon enkelvoud en meervoud gelden. 
Plaatsgerichte en op de tijd gerichte deixis kunnen gelijktijdig besproken worden, aangezien er 
uitgegaan wordt van een coördinatiesysteem en van mogelijkheden om zich vrijelijk te kunnen 
bewegen in ruimte en tijd. 
Na ernstig traumatische ervaringen blijkt dit vrijelijk bewegen lang niet altijd op te gaan. Het daar 
en hier zijn evenals het toen en nu moeilijk onder woorden te brengen.  
Oorzaak en gevolg zijn subjectieve elementen en moeilijk objectief meetbaar. 

                                                 
31 Op Radio 3 werd zelfs een spelletje gespeeld dat "zeg 's -eh-" heette. Een verwarrende titel, aangezien de speler dat stopwoordje 
juist niet mag gebruiken. 
 

 119 



Wel hebben het daar en hier, het toen en nu de neiging onverhoeds in elkaar te schuiven bij 
plotselinge angstaanvallen en nachtmerries. 
Bij op een gesprek slaande deixis is sprake van een sociale gerichtheid. Hoe uitnodigend en 
empathisch een toehoorder ook is, het zal niet altijd mogelijk zijn om een therapeutisch gesprek op 
gang te brengen en te houden. Dit zal vooral moeilijk zijn als er een verschuiving in de 
psychologische tijdsbeleving aangetoond kan worden. 
Een ander benoemingsprobleem is de invloed van Grice's maxim. 
Tijdens een gesprek houdt men zich meestal aan (ongeschreven) gedragsregels. Vraagt iemand ons 
hoe het met ons gaat, dan antwoorden we in het algemeen met 'goed'. Er is sprake van een inbreuk 
op het Grice's maxim als we opeens uitvoerig over onze gezondheid gaan klagen. 
De vraag hoe het gaat is een op een gesprek gerichte deixis. Het antwoord op die vraag bepaalt hoe 
het gesprek verder zal verlopen. 
De meeste mensen hebben aangeleerd om op de openingsvraag een positief antwoord te geven, ook 
al voelen ze zich beroerd. 
 
Bij het benoemen van ernstig traumatische ervaringen is eveneens sprake van een 
linearisatieprobleem. De aangesprokene moet namelijk ter plekke beslissen hoe hij zijn informatie 
moet organiseren om een maximale uitdrukkingswaarde te verkrijgen. 
Tijdens een gezellige verjaardag zal men anders reageren dan aan het begin van een therapiesessie. 
Na ernstig traumatische ervaringen is de flexibiliteit om te kunnen kiezen uitermate beperkt. 
In die gevallen zal men regelmatige overschrijding van Grice's maxim kunnen aantreffen. 
Buitenstaanders beschouwen dit als lastig en opdringerig en ook zullen naasten onvriendelijk 
kunnen gaan reageren als zij steeds weer geconfronteerd worden met de traumatische ervaringen 
van de ander - of diens pogingen om zich op grond van het eigen onbehagen aan de interactie te 
onttrekken. 
 
Het begrijpen van virtuele kernwoorden houdt in dat elk woord in principe op andere wijze 
geïnterpreteerd kan worden. Dit is een lastig probleem, omdat kernwoorden belangrijk zijn voor het 
informatieproces. 
Er is al aangegeven dat het convergeren van virtuele kernwoorden tot 'normaal' taalgebruik een 
ingewikkeld proces is. 
Het proces wordt ingewikkelder als er sprake is van een minder normaal taalgebruik. Het benoemen 
van traumatische ervaringen zal daaronder gerangschikt moeten worden. 
Levelt beschrijft de ingewikkeldheid met behulp van drie principes. 
Het ‘uniqueness principle’ gaat er vanuit dat twee lexicale kernwoorden nooit dezelfde betekenis 
kunnen hebben. Dit houdt in dat het ‘uniqueness principle’ voor het onder woorden brengen van 
gevoelens een probleem is. 
Dit betekent derhalve dat wanneer een acceptabel kernwoord voor de aanduiding van het gevoel 
gevonden wordt, exacte parallelliteit van wederzijdse verstaanbaarheid niet kan worden 
gewaarborgd.  
Waarschijnlijk hebben bepaalde kernwoorden met name ten aanzien van gevoelens niet exact 
dezelfde betekenis voor een ander. Het ‘uniqueness principle’ wordt daarmee bij sommige 
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'kernwoorden' ruimer dan Levelt stelt. Hierop wordt teruggekomen als het benoemen van 
traumatische ervaringen aan de orde gesteld wordt: het is in die gevallen uiterst moeilijk om een 
ander precies duidelijk te maken wat men toen en daar heeft meegemaakt en wat men nu en hier 
doormaakt. 
Later zal dit probleem als een afgeslotenheid in isolement beschreven worden (zie 7.3). 
Het core principle stelt dat een lexicaal kernwoord alleen terug te vinden is als in het gebruikte 
begrip alle condities werkelijk terug te vinden zijn. Het normale leven kan door traumatische 
ervaringen ernstig verstoord worden. Deze verstoring kan de condities die voor lexicale 
kernwoorden gelden eveneens doen aantasten. Het gevolg is hoogstwaarschijnlijk dat er 
benoemingsproblemen op kunnen treden. 
Als dit het geval is, dan geldt het ook voor het ‘principle of specificity’. 
Het overleven na een Duits vernietigingskamp leverde een ander taalgebruik op dan het overleven 
na een Jappenkamp. Zelfs binnen één kamp kan men totaal verschillende ervaringswerelden 
aantreffen. Hierdoor kan men nooit stellen dat het beleven van een psychotrauma altijd en 
onvermijdelijk op soortgelijke wijze tot posttraumatische stressstoornissen zal opleveren. 
Posttraumatische stressstoornissen zullen in het volgende hoofdstuk nader aan de orde gesteld 
worden.  
De drie door Levelt geschetste principes kunnen slechts ten dele de ingewikkeldheid van het 
virtuele bestaan van kernwoorden doorgronden. Levelt gaat daarbij uit van normale 
taalontwikkeling. Zijn theoretische analyse gaat in mindere mate op bij een verstoorde 
taalontwikkeling. 
Is er sprake van een verstoorde taalontwikkeling ten gevolge van traumatische ervaringen, dan 
lijken de drie principes vooral het relatieve karakter van de kernwoorden eerder te benadrukken. 
Onder 'relatief karakter' wordt hier verstaan dat het uniqueness principle waarschijnlijk ook inhoudt 
dat emotioneel beladen kernwoorden niet voor iedereen dezelfde betekenis hoeven te hebben. 
 
Ten slotte kunnen de prosodische aspecten van woorden benoemingsproblemen op roepen. 
De uitdrukking 'het ligt me op de tong' weerspiegelt een dagelijkse ervaring. 
Het gaat daarbij niet om de juiste woordvolgorde, maar om het vinden van de adequate 
kernwoorden. 
Na een traumatische ervaring kan het moeilijk zijn de juiste kernwoorden te vinden. 
Zelfs het op de juiste toon uitspreken van deze woorden kan problemen opleveren. De prosodische 
aspecten van kernwoorden zijn belangrijk om elkaar te begrijpen. 
De zo genoemde ‘prosody generator’ bewerkstelligt ritmen en toonhoogten. Het is opvallend dat 
men vrijwel geen gebruik maakt van dit mechanisme om traumatische ervaringen te beschrijven. 
Eerder wordt het gesprokene gekenmerkt door monotonie, door weinig stemverheffing of door 
plotselinge totaal onverwachte uithalen. 
Een beschrijving is dan veelal bijzonder monotoon, waardoor een toehoorder het verhaal niet altijd 
op de juiste waarde kan inschatten. Hij kan zelfs ertoe besluiten dat de traumatische ervaring bij de 
ander geen echte diepe sporen heeft nagelaten. 
In het voorbeeld over de vrouw die witte wijn inschonk en vertelde dat ze dat in een 
concentratiekamp had geleerd, maakte de vrouw op een eigen wijze gebruik van de ‘prosody 

 121 



generator’ en overschreed daarbij tevens Grice's maxim. Zij kon dat doen omdat ze zich in een 
groep lotgenoten bevond, zodat ze niet nader hoefde te verklaren wat ze bedoelde. 
 
6.3 De invloed van het spraakcentrum van Broca op het kunnen uiten van traumatische 
ervaringen 
In 4.1 is het centrum van Broca reeds globaal aan de orde gesteld. Daarbij toen werd de volgende 
vraag gesteld, maar nog niet beantwoord: welke factoren spelen een rol waardoor het vermogen om 
psychotraumatische belevingen in woorden uit te drukken, uiteindelijk belemmerd wordt? 
Het ligt voor de hand bij de beantwoording van deze vraag chronologisch te werk te gaan. 
Bij het ondergaan van het psychotrauma omvat de eerste fase het directe, zeer penetrante 
schokeffect, dat door Horowitz met ‘outcry wordt getypeerd. 
Dit schokeffect grijpt op hersenfysiologisch substraat niveau aan bij de amygdala. 
De secundaire fysiologische begeleidingsverschijnselen van de amygdala activatie manifesteren 
zich op neurotransmitter niveau, via serotonine en noradrenaline verstoringen. 
Op hormonaal niveau vindt een centraal gestuurde hypofysaire activatie (ACTH) plaats, die leidt tot 
excessieve uitscheiding van cortisol – perifeer via de cortex van de bijnier.  
De ontregeling, die door de amygdala op gang wordt gebracht , heeft hersenfysiologisch ingrijpende 
gevolgen, waarbij moet worden aangenomen dat reeds in een zeer vroeg stadium het centrum van 
Broca ten dele wordt aangetast. De consequentie is een aanzienlijke inperking van het verbale 
uitdrukkingsvermogen. 
Mede als gevolg van de fysiologische ontregeling, waardoor ook het vermogen tot cognitieve 
sturing vermindert, vindt een afwisseling plaats van automatisch opduikende herbelevingen en van 
verdoving (numbness), respectievelijk ontkenning (denial). 
Deze automatisch verlopende bewustzijnswisselingen worden mede in de hand gewerkt door de 
ernstige verstoring van de homeostasis als gevolg van instabiliteit van de zuurgraad van het bloed 
(het Ph-niveau). 
De Ph-instabiliteit is toe te schrijven aan ademhalingsverstoringen in de richting van 
hyperventilatie: er vindt een verhoogde CO2-uitstoot (thoracale adempatronen en/of verdiepte 
ademhaling) plaats. In het bijzonder degenen die een verslechterde hemoglobinespiegel hebben, 
waardoor Ph-buffering ontoereikend is, zijn extra kwetsbaar voor deze instabiliteit. 
Verslechterde doorbloeding van de hersenen, met als neveneffect verlaagde glucosewaarden, 
verstoring van enzym-activiteit en een negatieve invloed op de prikkeloverdracht van hersencellen 
leiden tot cognitieve uitval, waardoor de cognitieve controle ernstig wordt aangetast. 
In dit kader is het van belang na te gaan wát de invloed op het functioneren van het geheugen is. 
Op het moment van de acute psychotraumatische ervaring wordt het gevoel van veiligheid onderste 
boven gegooid. 
De ‘concern’ die in het geding is (zie 6.1), betreft dan ook de eigen veiligheid – juist omdat de hele 
constellatie van het trauma gebeuren extreme onveiligheid met zich mee brengt. 
In het lange termijn geheugen hebben schemata32 die betrekking hebben op veiligheid, bij de meeste 
mensen het kenmerk van relatief permanente onkwetsbaarheid. 

                                                 
32 Schemata, op te vatten als: in het geheugen vastgelegde beliefs. 
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Door de hectische dynamiek van het trauma en de acute aantasting van de actuele 
veiligheidsbeleving worden de bestaande schemata zeer zwaar op de proef gesteld. 
Dit houdt in dat, met het oog op de conceptuele indeling van Levelt, door de invloed van het acute 
trauma de conceptualizer tijdelijk niet meer effectief kan functioneren. 
De invloed op de conceptualizer betreft in het bijzonder hetgeen Levelt aanduidt met declaratieve 
kennis. Het is de kennis die in het declaratieve geheugen opgeslagen is en als propositioneel kan 
worden gekenschetst. 
Een belangrijke propositionele inhoudelijkheid betreft de illusoire overtuiging over de eigen 
onkwetsbaarheid. 
Het is van belang hierbij aan te tekenen dat het om voor waar aangenomen opvattingen over de 
werkelijkheid gaat. 
Levelt zelf geeft een willekeurig voorbeeld (Levelt, 1993): Manhattan is dangerous – in dit geval 
kan meer in algemene zin de propositionele kennis (voor zover relevant voor het eigen welzijn) 
inhouden: de wereld is relatief veilig, op Manhattan na. 
Er is derhalve sprake van een illusie van onkwetsbaarheid. 
In feite verwijst dit in de terminologie van Levelt naar encyclopedische kennis, dat wil zeggen 
kennis die als min of meer vaststaand in het declaratieve geheugen is opgeslagen. 
Dit alles - zich afspelend op het niveau van de ‘conceptualizer’ - betreft preverbale boodschappen, 
wellicht het best aan te duiden als noties die voorbereidend zijn om tot formulering te worden 
gebracht. 
Hiervoor is noodzakelijk dat volgens de indeling van Levelt de formulator grammaticale en 
fonologische coderingen tot stand brengt.  
De hersenfysiologische ontregeling levert uiteindelijk de volgende verschijnselen op: 
1. de illusie van onkwetsbaarheid verliest zijn geloofwaardigheid totaal;  
2. dit vindt simultaan plaats met de beleving van extreme onveiligheid (vergelijk ‘concern’); 
3. het taalcentrum van Broca wordt op substraatniveau aangetast. 
Deze fenomenen verschaffen de voorwaarden om het benoemingsproces op kritische momenten te 
doen mislukken. 
Met name als het spraakcentrum van Broca onder invloed van de trauma-effecten wordt aangetast, 
houdt dit niet alleen in dat secundair het auditieve expressie vermogen lacunair is, maar dat ook het 
globale vermogen om relevante noties (intenties en bedoelingen) in taal om te zetten, belemmerd 
wordt. 
Dit houdt in dat de uitval van het centrum van Broca het grammaticale en fonologische 
coderingsproces tijdelijk stillegt. Hierdoor zal ook de lexicologische voortzetting vertekend worden, 
waarbij lemma’s en specifieke vormen in het geding zijn. 
Wat dan uiteindelijk op waarneembaar bewustzijnsniveau zal mislukken, speelt zich af op het 
articuleringsvlak – dat zowel de interne spraak als het articuleren als zodanig omvat. 
 
Levelt geeft in een schema een ‘blauwdruk voor de spreker’ weer. Aan de hand van dit schema valt 
na te gaan op welke wijze de door ons geschetste processen zich afspelen: 
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schema 4: de spreker als Information Processor (Levelt, 1992) 
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7. EEN VERKLARING VAN BENOEMINGSPROBLEMATIEK TEN GEVOLGE VAN 
PTSD  
 
 
 
 
In het voorgaande zijn benoemingsproblemen ten gevolge van PTSD nadrukkelijk aan de orde 
gesteld. 
Er is empirisch vastgesteld dat het niet kunnen spreken mede door hersenfysiologische ontrege-
lingen in het centrum van Broca veroorzaakt wordt. 
Zowel subjectieve ervaringsgegevens (zoals de case study over Martina), alsmede opvattingen van 
Pennebaker, Frijda en Levelt, en empirische hersenfysiologische gegevens zijn daarbij behandeld. 
Frijda en Levelt geven inzicht in de emotionele implicaties en geven zicht op het spreekproces. De 
hersenfysiologische ontregelingen tonen expliciet hoe het spreekproces schipbreuk kan lijden. 
Wij willen in dit hoofdstuk een nieuwe terminologie introduceren om het niet kunnen praten bij een 
PTSD in een breed kader te kunnen plaatsen. 
Dit brede kader is noodzakelijk om het tot dusverre geanalyseerde fenomeen zodanig te kunnen 
beschrijven dat vooral het taalaspect ervan verdisconteerd kan worden. 
Wij doen dit met behulp van een nieuw begrip, te weten Affect Emotionele Coderingsleemte. 
Met behulp van dit "in psychologis" nieuwe begrip kan aangegeven worden dat er een leemte in het 
taalgebruik kan optreden, waardoor mensen moeilijk tot het adequaat benoemen van emotioneel 
beladen existentiële ervaringen kunnen komen. De weerslag is dat anderen de benoemingspogingen 
niet kunnen volgen, laat staan kunnen begrijpen. 
 
7.1 Het begrip leemte 
7.1.1 Het regulerende karakter van de taal 
Zodra men enige vaardigheid in het taalgebruik verwerft, verkrijgt de taal met regelmaat een 
regulerend karakter. 
De taal is op veel manieren regulerend of directief, en dus voorschrijvend: Daarnaast gebruikt men 
de taal om tot regulering te komen: 
1. een ander controleert steeds de taaluitingen van de actor en reageert daar meestal op; 
2. de actor zelf controleert zijn eigen taaluitingen eveneens (zowel reflexief, als irreflexief). 
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Men zou dit regulerende karakter als een vorm van conditionering op basis van externe condities 
kunnen opvatten, maar dan ziet men daarbij over het hoofd dat er hier eerder sprake is van er aan 
ten grondslag liggende interne processen en structuren, die in de taal zelf verankerd zijn. 
Als door hersenfysiologische ontregelingen het spreken nagenoeg onmogelijk is geworden, 
betekent dit tevens dat ook de zelfdialoog (silent speech) uitgeschakeld wordt. Dit betekent dat de 
cognitieve verwerking van het trauma geblokkeerd geraakt is - wat op zich repercussies heeft op de 
mogelijkheden voor psychotherapie. 
Wij besteden nu aandacht aan het regulerende karakter van de taal, naar aanleiding van de 
opvattingen van Luria. Luria ging uit van een regulerend proces dat etiologisch gemedieerd wordt 
door de sociale relaties van het kind. 
 
Luria beschrijft hoe idealiter de ontwikkeling van de regulerende, directieve functie van de taal 
verloopt (1961; 1966; 1973). 
Uit onderzoek blijkt dat de invloed van verbale instructies van volwassenen geen merkbaar effect 
heeft op het motorisch gedrag van kinderen, als deze kinderen hooguit enkele maanden oud zijn. 
Veel meer invloed heeft dan de affectieve situatie waarin het kind zich bevindt. 
Na ruim een jaar is een kind in staat om oriënterende en verkennende  reacties te vertonen. 
Het regulerende, directieve karakter van de taal kan zich alleen op zinvolle wijze doen gelden als de 
instructie discrepant is met de activiteit waar het kind mee bezig is. 
Pas als een kind een jaar of twee is, begint de ontvankelijkheid voor verbale regulatie. 
Na het derde levensjaar is het voor het eerst mogelijk dat het regulerende, directieve karakter van 
de taal door anderen op gang wordt gebracht en tevens tot zelfregulatie leidt. 
Een kind kan dan vrij gecompliceerde verbaal gegeven opdrachten uitvoeren. Daarnaast begint een 
kind zijn eigen activiteiten op basis van zelfinstructies te reguleren. Dit kan tijdens het leerproces 
conflicten opleveren en onder andere koppigheidsgedrag tot gevolg hebben. 
Rond het vijfde levensjaar zal het significant bewuste aspect van de invloed van de taaluiting op het 
gedrag grotendeels boven het impulsieve aspect uitstijgen. De impulsiviteit komt op de 
achtergrond; men kan zien hoe een kind zich laat leiden door (zelf)instructies die via internal 
speech plaatsvinden. 
De opvattingen van Luria zijn op zich interessant: hij gaat namelijk uit van een regulerend proces 
dat gemedieerd wordt door de sociale relaties van het kind. 
Toch zijn er kritische kanttekeningen te plaatsen: 
• de beschrijving die Luria geeft, laat zien hoe de ontwikkeling van de regulerende, directieve 

functie van de taal verloopt. 
Het verloop wordt echter nogal globaal ideaaltypisch beschreven als een conditioneringsproces: 
gemedieerd door de sociale relaties van het kind.  
Wat eigenlijk ontbreekt is een scherpe analyse van bevorderende factoren in de sociale 
leefwereld van het kind; 

• er is sprake van een zeker optimisme: zijn de relaties optimaal, dan zal de regulerende invloed 
van de taal eveneens optimaal zijn. Maar zoals gesteld gaat Luria niet inhoudelijk op de 
specifieke aard van de relaties in; 
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• hoe ziet zo'n optimale relatie er uit en aan welke condities moet een dergelijke relatie minimaal 
voldoen?; 

• wat eveneens achterwege blijft is de invloed van sociale omstandigheden die een ontwikkeling 
kunnen belemmeren (zoals deprivatie).  

Juist bij op jonge leeftijd getraumatiseerden is een optimale sociale relatie zeer twijfelachtig, omdat 
de sociale interacties onder sterke druk komen te staan. 
De sociale omstandigheden bij bij voorbeeld incestervaringen zijn vaak zo diffuus dat deze het 
regulerende aspect van de taalontwikkeling in negatieve zin sterk kunnen beïnvloeden; zodat het op 
gang komen van adequate zelfinstructies achterwege blijft. 
 
7.2 Zonder namen is niet naamloos 
De taal kan ook de functie hebben identiteiten en posities aan te duiden. Dit gegeven is van groot 
belang voor het benoemingsproces. Een naam weten betekent dat iemand aangesproken kan worden 
en dat een Ander ontmoet kan worden (Buber, 1966). 
De taal is principieel op communicatie gericht en heeft daarom zowel een sociaal, als een 
socialiserend doel. Om een ander goed te kunnen begrijpen, moet men echter wel de regels van de 
gebruikte taal beheersen. Al eerder is aangegeven dat zelfs elke peergroup haar eigen subregels 
opstelt en dat op specifieke varianten in het taalgebruik is gebaseerd. Het doorgronden van dit soort 
regels kan verwarring verkleinen. 
Als men een fenomeen wil uitdrukken, probeert men dat door de essentie met woorden te 
omschrijven. Hoe moeilijker de materie is, des te meer woorden ogenschijnlijk noodzakelijk zijn.  
Dichters beschrijven in hun werk regelmatig het zoeken naar de juiste woorden, waarbij het vaak 
lijkt of elke poging schipbreuk dreigt te lijden: 
 
 Als ik zie hoe machteloos de gedachten van velen 
 de namen omzwermen  
 als volièrevogels het zangzaad 
 beklim ik liever het naamloos ding dat een berg is 
 desnoods halverwege 
 
 (Kouwenaar, 1962) 
 
Kouwenaar gebruikt bewust géén woorden. De tragiek van de ernstig getraumatiseerde is echter dat 
hij datgene wat hij beleeft niet kan beschrijven. Naamloos is letterlijk de representatie van zijn 
toestand. 
De verlammend makende afstand tussen verbale expressie en beleving zal voortaan als Affect 
Emotionele Coderings Leemte aangeduid worden. Dit begrip zal veelal tot leemte of tot AECL 
afgekort worden. 
Men kan zich afvragen of dit slechts een taalfilosofisch probleem betreft. Gezien de 
vooronderstelling dat de afstandsbeleving het kenmerk van verlamming in zich bergt en derhalve de 
ervaring van machteloosheid impliceert is er sprake van een ‘concern’.  
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Het ‘concern’ is in dit geval niet alleen gericht op veiligheid, maar omvat tevens het belang van het 
zich als nog te willen uiten.  
Het woord 'leemte' is niet zonder meer gelijk te stellen aan 'leegte'. Etymologisch betekent 'leegte' 
namelijk 'onbelemmerd, vrij'. Bij het zoeken naar woorden voelt men zich echter belemmerd en 
onvrij. Er wordt een verontrustende afstand ervaren tussen datgene wat men meemaakt en het 
vermogen om het gebeuren onder woorden te brengen (Van Dale, 1997). 
Het woord leemte heeft volgens de etymologie de betekenis van 'verlamming, verminking'; hetgeen 
het verschil met de betekenis van leegte duidelijk weergeeft. In de pogingen tot een 
benoemingsproces te komen, verhoogt deze verlamming de onmacht: het zoeken naar de juiste 
woorden leidt nog meer tot een dwaalspoor en versterkt de reeds aanwezige verwarring.  
De patiënt die zijn probleem onder woorden zou willen brengen, stuit ook op het niet begrijpen 
en/of de ongeïnteresseerdheid (al of niet vanwege het ontbreken van empathische vermogens) van 
de ander. 
De constatering hiervan kan de leemte in de taal bij de getraumatiseerde extra versterken. 
 
7.2.1 Overeenkomsten en verschillen tussen, alsmede de betekenis van concerns, kernwoorden 
en leemte onder condities van extreme traumabeleving  
In het voorgaande werd afzonderlijk ingegaan op de betekenis van concerns, kernwoorden en 
leemte. Men kan zich nu afvragen wat de overeenkomsten en verschillen tussen concerns, 
kernwoorden en leemte zijn.  
Hierbij staan de volgende punten centraal: 
• de gevolgde theoretische stellingname (te weten biologisch hoofdaccent versus cognitief 

hoofdaccent);  
• de structurele opbouw in het procesverloop (te weten de mate van aanwezigheid van chaos 

tegenover de opbouw van een zekere mate van cognitieve hiërarchie); 
• wat wordt eventueel beïnvloed bij het optreden? (te weten het effect op het dagelijks 

functioneren, alsmede de mate van coderingsbekwaamheid). 
Bij het volgende schema wordt ervan uitgegaan dat de Affect Emotionele Coderings Leemte alleen 
als relevant wordt gezien tijdens trauma(her)beleving. 
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schema 5: overeenkomsten en verschillen tussen concerns, kernwoorden en leemte – onder conditie 
van extreme traumabeleving 
(wij wijzen er op dat in dit schema niet naar voren komt dat AECL kernwoorden kunnen 
veranderen) 
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theoretische 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stellingname 

 

 

soms 
afhankelijk van 

 
specifieke 

voorwaarde 
 

onder bepaalde 
omstandigheden 

 
 
 
 

neen 

 
 
 

ja, in de zin van 
fysiologische 

ontregeling als gevolg 
van de beleving het 

het trauma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de betekenis v
herbeleving schematis
 

 

is er sprake
van 

 
biologisch 

 
fysiologisch

 
verankerde 

 
i ?
is er sprake van 
 
 

cognitieve 
 
 

overwegingen
? 

 
ja,  
 
 
 

primair 

 
ja, 
 
 
 

exclusief 

alleen van invloed 
voor zover uitgegaan 
wordt v.d. organisatie
v.h. mentale systeem 
n termen van deficiënt

quasi-stationair 
evenwicht en entropie 

 

i  

tendentie tot 
chaotisering mede 

afhankelijk van 
graad fysiologische 

ontregeling 

 
is er sprake van 

 
 

chaos? 

 
 

n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
ja,  

via cognitief 
gestructureerd 
procesverloop 

 
is er sprake van 

 
 

hiërarchie? 

n.v.t., gelet op de 
actuele chaotisering 

v.h. cognitief 
functioneren tijdens 

traumatische 
(her)beleving 

an ‘concerns’, kernwoorden en leemte kan in het licht van traumatische 
ch weergegeven worden: 
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schema 6: betekenis van concerns, kernwoorden en leemte in het licht van traumatische ervaringen 
 
                      concerns          kernwoorden           leemte 
 
 na trauma-ervaring       effect op        concerns betrekking           a.g.v. PTSD                       relatief permanente 
       aantasting                                 hebbend op              vertekening van                   verwarring, gepaard 
    van veiligheid        het                taalcoderings-                     gaand met emoties  
             dagelijkse          onveiligheid                  mogelijkheden                     van onveiligheid, 
      en            door oneigenlijke                   machteloosheid en 
        machteloosheid               kernwoorden                      angst: geïntimideerde  
            functio-                                  sprakeloosheid ten  

aanzien van inhoude- 
             neren                              lijke aspecten van trauma 
                                       
 
 
 
 na trauma-ervaring       effect op         inperking mogelijk       door oneigenlijke            door geïntimideerde 
    aantasting van          dagelijkse                a.g.v.                   kernwoordvorming                  sprakeloosheid  
                                       verhindering 
   coderingsmoge-         coderings-      extreme zorg over         niet geheel adequate               van regulatie via  
        lijkheden          bekwaam-          eigen welzijn               codering van             de taal van actuele 
                 heid              trauma-relevante           chaotische beleving   
                                                           taaluitingen 
     
                                             
 ‘Concerns’ verwijzen indirect naar biologische achtergronden, gezien het nauwe verband tussen 
emoties en biologische processen. De theorievorming rondom concerns is echter vooral vanuit 
cognitieve overwegingen ontstaan. 
Bij leemte is het procesverloop niet hiërarchisch structureel aan te geven, gezien het overgeleverd 
zijn na zeer ernstig traumatische ervaringen aan sprakeloosheid die het falen van coderings-
mogelijkheden inhoudt. Het deficiënt quasi-stationair evenwicht leidt er toe dat het begrip 
'cognitieve hiërarchie' in het geheel niet van toepassing is. Leemte wijst op een ernstige aantasting 
van linguïstische expressiemogelijkheden. 
In alle gevallen van extreme traumatisering kan men een aantasting van het dagelijks functioneren 
verwachten, met name door coderings- respectievelijk decoderingsproblemen. 
 
7.3 Problemen rond de definiëring van het begrip leemte 
Bij het benoemen van het begrip 'leemte' hoeft men niet direct aan het 'onder woorden brengen' te 
denken. Het gaat niet alleen om verbalistische uitingen. Het niet extralinguaal kunnen uiten valt 
ook onder leemte. 
Teneinde het benoemingsproces te schetsen zoals het zich manifesteert in instrumentele 
communicatie achten wij het hieronder vermelde schema instructief. In het schema wordt onder 
andere verwezen naar het begrip ‘concern’ (zoals aangegeven door Frijda). 
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schema 7: De plaats van het benoemen in intermenselijk contact 
 (Let op: bij taal moet het volgende gelezen worden - de beschikbaarheid van de taal als betekenisvolle 

communicatie mogelijkheid) 
 

 
 
 
Bij dit schema is uitgegaan van de gedachte dat alle individuele ervaringen in principe via een 
universele taalwerkelijkheid tot wederzijdse verstaanbaarheid kunnen leiden. 
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Bij PTSD is sprake van extreem negatief emotionele ervaringen. Elke negatieve ervaring heeft een 
uniek karakter, maar dat geldt ook voor elk individu en de daarbij behorende verwerkingspatronen 
De relevantie voor de wederzijdse verstaanbaarheid moet men in de mate van afgeslotenheid 
zoeken: hoe groter het isolement is, des te geringer de kans op adequate communicatieve 
boodschappen, die voor de gesprekspartner verstaanbaar is. 
Dit isolement komt ook omdat concrete taaluitingen steeds een afgeleide van de subjectieve 
taalwerkelijkheid zijn. Het wordt echter niet alleen door die subjectieve taalwerkelijkheid gevoed, 
maar ook door de idiosyncratische ervaringen van een persoon. 
Er is daarbij aangenomen dat er bij trauma's een leemte in het benoemingsproces kan optreden, 
waardoor het moeilijk is om met anderen in contact te komen. 
Deze leemte is vooral van invloed bij pogingen uiting te geven aan het ervaren leed.  
Het onder woorden brengen van negatieve individuele ervaringen kan door 2 factoren op 
moeilijkheden stuiten: 

• de individualiteit van de mens. 
Het reflectieve gewaarzijn van 'levendig' leven zorgt ervoor dat elk mens zich een individuele 
persoonlijkheid weet, dat gevoed wordt door eigen interesses en ervaringen. Gevoelens van 
individualiteit kunnen een afgeslotenheid in isolement opleveren. Een dergelijke afgeslotenheid in 
isolement kan er toe leiden dat men zo in zichzelf besloten kan raken dat verlammende in zichzelf 
gekeerde depressieve uitingsvormen het eindresultaat zijn; 

• de leemte in het benoemingsproces. 
De invloed van leemte zal versterkt worden, als men bij zichzelf sterke belevingen van geïsoleerde 
afgeslotenheid ervaart (wat in 6.2.9 reeds als ‘afgeslotenheid in isolement’ werd beschreven). Als 
men bij zichzelf deze sterke belevingen ervaart, zal de leemte een radicaal en absoluut karakter 
dragen. 
 
De grootste problemen tijdens het benoemen van traumatische ervaringen liggen echter niet in de 
individuele afgeslotenheid, maar moeten zoals reeds vermeld is bij de pogingen tot een 
verwoording te komen en het benoemingsproces zelf gezocht worden; vandaar dat de aandacht nu 
op de leemte gericht zal worden. Zodra men zich tijdens het benoemen bewust wordt van de 
leemte, zal men zich sterker bewust zijn van de eigen afgeslotenheid, zodat een circulair proces 
ontstaat (een zo genoemde Teufelskreis). 
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De leemte verkrijgt dan ook in het navolgende schema een centrale plaats: 
 
schema 8: De plaats van het benoemen in intermenselijk contact, ( aangepaste versie van schema 7) 
 

 
 
 
De leemte vergroot de afstand tussen de reeds opgedane ervaringen en de huidige en toekomstige 
ervaringen.  
Er is al aangetoond dat de taal voor een contextaanduiding beter geschikt is dan voor het uiten van 
gevoelens. Het op adequate wijze bespreekbaar maken van gevoelens is bij met name verbale 
taaluitingen moeilijker 
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Voor zover een poging wordt gedaan het eigenlijk onuitspreekbare te actualiseren, zal dit moeten 
gebeuren met behulp van kernwoorden. 
Bij de bespreking van Levelts opvattingen is er reeds op gewezen dat de invloed van deixis, Grice's 
maxim en linearisatieproblemen op het kunnen uiten van kernwoorden met name bij herbelevingen 
van het trauma groot is. 
Bij de bespreking van deixis werd gesteld, dat plaatsgerichte en op tijd gerichte deixis de 
aanwezigheid veronderstellen van een coördinatiesysteem en van mogelijkheden om zich vrijelijk 
in ruimte en tijd te kunnen bewegen. 
Deze mogelijkheden ontbreken in hoge mate bij PTSD. 
Een soortgelijke vergroving van de subtiliteit  van het emotionele beleven is ook bij zelflabeling 
aan te treffen. Als men zegt dat men angst voor iets heeft, om iets boos is, of zich schuldig over iets 
voelt, wil dat geenszins zeggen dat men zijn gevoelens adequaat en genuanceerd geuit heeft. Men 
heeft in die gevallen slechts een globale aanduiding aangegeven. Dit spreken (via zelflabeling) 
geeft hoogstens een verwijzing naar het vooralsnog onuitspreekbare. 
 
7.4 De leemte als vermijdingstendens benaderd 
Angst gaat vooral gepaard met machteloosheid en toenemende controleerbare wanordelijkheid.  
In het dagelijkse taalgebruik probeert men onder 'normale' omstandigheden problemen van het 
onzegbare te verkleinen. Het onzegbare wijst op het niet begrijpen van de eigen ervaringen en de 
eigen gevoelens. Toch doet men pogingen om tot een benaderende omschrijving te komen. Primair 
zullen benoemingsproblemen zich aan iemand voordoen als een ervaring van ernstige onzekerheid. 
De cognitieve vermogens bij een getraumatiseerde kunnen door de schok van existentiële en 
emotionele ervaringen aangetast worden. Gelijktijdig wordt ook het fysiologisch functioneren 
aangetast. Men mist dan ankerpunten die het bestaan funderen, zoals een minimaal gevoel van 
veiligheid. 
De leemte in het benoemingsproces na zeer ernstige traumatiserende ervaringen kan men op zich 
als een vermijdingstendens opvatten - het niet te benoemen ernstige leed komt niet expliciet in het 
bewustzijn. 
 
7.5 Definitie van het begrip Affect Emotionele Coderings Leemte 
Het probleem van de leemte in het benoemingsproces is een dubbel probleem: 
1. enerzijds spelen emotionele belemmeringen een belangrijke rol in het zich kunnen uiten, terwijl 
2. anderzijds kunnen de inhoud van de gebruikte woorden en van de woorden die voorhanden zijn 
niet die inhoud aangeven die men er in zou willen leggen. Hier doet zich derhalve een 
merkwaardige paradox voor: men vermijdt enerzijds, maar er lijkt anderzijds een behoefte te 
bestaan het onderdrukte tóch kenbaar te maken. 
 
Het woord leemte kent diverse synoniemen: gaping - gemis - hiaat - lacune - leegte - tekort - 
tekortkoming - weglating. 
De leemte 'in psychologis' is op te vatten als een nieuw begrip, zodat de aangegeven synoniemen 
geen van alle dekkend zijn: 
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• er is geen sprake van een gaping, ofschoon er door het taalgebruik wel degelijk een gaping 
tussen de actor en de ontvanger kan optreden; 

• evenmin is er sprake van leegte, omdat men steeds aanneemt dat de inhoud van de gebruikte 
respectievelijk voorhanden woorden de gevoelens zouden moeten kunnen dekken; 

• dit argument geldt ook voor het synoniem gemis; 
• verder is er geen sprake van een lacune, hoewel men bij leemte-ervaringen het idee kan krijgen 

voor een afgrond te staan. 
 
In beperkte mate zouden de volgende synoniemen min of meer kunnen gelden: 
• in zeker opzicht is er sprake van een hiaat, als men merkt dat de woorden die voorhanden zijn de 

gevoelens tóch niet adequaat kunnen dekken; 
• dit zou men als een tekortschieten van de taal kunnen beschouwen; 
• er zou eventueel sprake van een weglating kunnen zijn als de leemte van het benoemingsproces 

onbewust als een afweermechanisme wordt gebruikt. 
 
Het begrip 'sprakeloosheid' bergt tevens 'verbijstering' in zich. Die combinatie kan tot 
'onzegbaarheid' leiden. Onzegbaarheid is letterlijk het onvermogen om zich te kunnen uiten. 
Dit ziet men bij alexithymia optreden. 
Omdat eerder van een leemte in het benoemingsproces is uitgegaan, wordt nu liever de term 
onzegbaarheid dan de term sprakeloosheid gebruikt. 
De onzegbaarheid waarop geduid wordt, kan als een specifieke vorm van verstijving, ‘freezing’ en 
‘numbing’ beschouwd worden. Al deze verkrampte uitingen zijn namelijk niet specifiek aan 
benoemen gebonden. Bij een therapeutische behandeling zal men daar rekening mee moeten 
houden. Dit kan door bij voorbeeld allereerst de onderliggende emoties te desensitiseren, waarbij 
men niet mag vergeten dat de meest gangbare desensitisatietechnieken gebaseerd zijn op relaxatie 
technieken. Een belangrijke bijdrage is tevens een optimale ademhalingstechniek. Mede door 
ademhaling kan een optimale relaxatie bewerkstelligd worden, waardoor de psyche van diep 
ingeëtste traumata los kan komen (Defares, 1991).  
Deze grondgedachte is reeds aan te treffen in een boekje uit 1905. De schrijver, Ramacharaka stelt 
bij een ademhalingsoefening dat deze uitermate geschikt is om emoties onder controle te leren 
brengen. De ademhalingsoefening van Ramacharaka behoort tot de traditionele geneeswijze 
(Ramacharaka, 1905). 
De desensitisatieoefening waarvan Defares melding maakt, berust daarentegen op wetenschappelijk 
onderzoek.  
Een meer samengaan met traditionelere geneeswijzen is op het gebied van de psychische 
hulpverlening na traumatische ervaringen niet ondenkbaar. De Jong bepleit een dergelijke 
samenwerking zelfs. Om dit te bewerkstelligen heeft hij enkele grondregels opgesteld: 
• laat de traditionele genezer zien dat je hem respecteert (met andere woorden veronderstel geen 

superioriteit van de wetenschappelijke medische zorg); 
• daag de traditionele genezer niet uit; 
• wees bescheiden en tolerant; 
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• maak onderscheid tussen echte traditionele genezers en kwakzalvers (waarbij hij stelt dat 
kwakzalvers scrupuleus zijn en merendeels slechts op eigen roem en geldelijk gewin uit zijn). 

De Jong stelt zich met deze regels niet kwetsbaar op, maar geeft eigenlijk aan dat zowel de 
traditionele geneeskunst als de wetenschappelijke medische zorg falsifieerbaar moeten zijn (De 
Jong, 1993). 
 
Eerder is al aangegeven dat het lichaam als een mediator voor geestelijk welzijn beschouwd kan 
worden, vandaar dat er aandacht besteed is aan ziekteschema's en er sprake was van de vertaling 
van emotionele belevingsaspecten in lichamelijke sensaties. 
Er is in dergelijke gevallen sprake van een spanning tussen gevoelens van welbehagen en 
onbehagen. Dergelijke gevoelens zijn vanwege hun verregaande subjectiviteit bijzonder moeilijk te 
inventariseren. 
Een eventuele onzegbaarheid in het benoemingsproces zal ook ervaren worden als men eigen 
pijnlijke lichamelijke sensaties tracht te beschrijven. 
Van Vliet en Gijsbers van Wijk stellen niet ten onrechte dat de waarneming en rapportage van 
lichamelijke klachten niet per definitie alleen bepaald zijn door lichamelijke, maar ook door 
situationele, cognitieve en emotionele factoren - of er nu wel of geen lichamelijke stoornis aan ten 
grondslag ligt (Van Vliet; Gijsbers van Wijk, 1990). 
Zij geven aan de hand van een cognitief-psychologische benadering aan dat de veronderstelde 
eenduidige relatie tussen de lichamelijke toestand en de rapportage daarover, evenals het scherpe 
onderscheid tussen lichamelijke en psychische 'oorzaken', ter discussie gesteld kunnen worden. 
 
De onzegbaarheid die na traumatische ervaringen op kan treden, kan door extralinguale uitingen 
mede aan het licht komen, ofschoon men zich steeds bewust moet zijn dat subjectieve invloeden bij 
de observator zeker niet uit te sluiten zullen zijn. De relatie tussen emotionele belevingsaspecten en 
lichamelijke sensaties die Pennebaker aangeeft, is in 3.3 al aangegeven. Terecht wijst Pennebaker 
erop dat de meeste theoretische benaderingen over een causale verbinding tussen symptomen en 
emoties zich vaker bezighouden met actuele fysiologische veranderingen dan met de waarneming 
van die veranderingen. Onderzoek geeft aan dat lichamelijke sensaties emotionele 
belevingsaspecten kunnen bewerkstelligen (Pennebaker, 1992). 
In dat onderzoek waren de emotionele belevingsaspecten vreugde, woede, droefenis, schuld, 
schaamte en vrees. 
Er is tot dusver te weinig onderzoek gedaan naar het eventueel optreden van lichamelijke sensaties 
bij onzegbaarheid na een traumatische ervaring. 
Het bewustworden van geuite symptomen en emoties kan gelijktijdig plaatsvinden. Toch kan het 
gebeuren dat iemand niet in staat is om beide psychologische uitingen gelijktijdig te analyseren en 
met elkaar in verbinding te brengen. Het is mogelijk dat dit vooral bij alexithymia zal gebeuren. 
 
De onzegbaarheid bij PTSD is in het begrip leemte vervat. Aangezien dit begrip leemte op een 
eigen wijze specifiek wordt gekoppeld aan het benoemingsproces, is het begrip Affect Emotionele 
Coderings Leemte, afgekort tot AECL geïntroduceerd. 
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Op deze manier is het begrip 'leemte' op specifieke wijze voor benoemingsproblemen bij 
traumatische emotionele ervaringen gereserveerd. De term codering geeft aan dat de leemte tijdens 
het benoemingsproces als zodanig van gelding wordt. Taal verwijst nu eenmaal naar een 
coderings~decoderingssysteem. 
AECL is immers niet als een ziektebeeld te beschouwen, maar eerder als een 'normaal' verschijnsel 
bij extreem ab-normale ervaringen. 
 
Onder Affect Emotionele Coderings Leemte wordt vanaf nu het volgende verstaan: 
 
de taalpsychologische afstand tussen de beleving van existentieel-emotionele ervaringen en het 
benoemen van diezelfde ervaringen, waarbij geïmpliceerd is dat een onvermogen optreedt om 
belevingscomponenten van deze ervaringen via taal tot uiting te brengen. 
 
7.6 Kritische beschouwing 
De taal is op communicatie gericht en heeft zowel een sociale als een socialiserende functie. 
In het voorgaande is er van uitgegaan dat men ná een extreem traumatiserende ervaring 
benoemingsproblemen kan ervaren. Dit betekent dat het communicatieve karakter van de taal dan 
onder sterke druk staat en dat de twee belangrijke functies van de taal aangetast kunnen worden. 
De AECL die op kan treden, kan men op verschillende manieren bestuderen: 
1. men zou kunnen stellen dat er sprake is van specifieke ‘concerns’. Hierbij kan men aanvoeren 

dat de leemte ontstaat bij het benoemen van ervaringen, waarbij het naakte bestaan letterlijk op 
het spel stond; 

2. men kan AECL als een verdedigingsmechanisme opvatten, om zich zodoende onbewust te 
kunnen beschermen tegen de overweldigende indrukken die extreem traumatiserende ervaringen 
achterlaten; 

3. ten slotte kan men AECL beschouwen als gevolg van een schizofysiologisch risico van het 
zenuwstelsel. 

 
Wat betreft de eerste twee punten, kan gesteld worden dat beide punten elkaar niet uitsluiten. De 
‘concerns’ die in het geding zijn, zijn zodanig belastend dat de mogelijkheid om hiervoor via 
verdringing gevrijwaard te worden, plausibel is. 
Anders ligt het als men uitgaat van een schizofysiologisch risico van het zenuwstelsel. Hierbij is 
dan geen sprake van een psychologisch bepaald taalprobleem, maar veeleer van een taalprobleem 
veroorzaakt door fysiologische aberraties. 
 
Het onderkennen van AECL bij PTSD is belangrijk omdat de meeste therapieën sterk verbaal 
gericht zijn. Het bepalen van de betekenis, die het benoemen in het intermenselijk contact heeft, is 
nuttig voor inzicht in het ontstaan van AECL, en daardoor tevens om inzicht te krijgen in het 
verschijnsel van PTSD. 
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8. STRESSTHEORIEËN EN AECL 
 
 
Het begrip stress is afkomstig uit de fysica en handelt over de mate van mechanische weerstand. In 
de psychologie wordt het begrip gebruikt om de mate van psychische spanning of druk aan te 
kunnen geven. 
In het navolgende willen wij de actualisatie en de relevantie van Affect Emotionele Coderings 
Leemte voor diverse stressmodellen aangeven. 
Het begrip Affect Emotionele Coderings Leemte werd als volgt gedefinieerd: 
 

de taalpsychologische afstand tussen de beleving van existentieel-emotionele ervaringen 
en het benoemen van diezelfde ervaringen, waarbij geïmpliceerd is dat een onvermogen 
optreedt om een belevingscomponent van deze ervaringen via taal tot uiting te brengen. 

 
In feite komt het er op neer dat Affect Emotionele Coderings Leemte het onvermogen is om de 
existentiële belevingskwaliteit van ervaren emoties adequaat te kunnen verwoorden. 
De relevantie van leemte is te verwachten als het naakte bestaan op de proef gesteld is geweest. Dit 
zullen wij nader afbakenen door middel van een bespreking van enkele stressmodellen. 
Het was  Selye die het eerste stressmodel opstelde. In Nederland is dit model vooral bekend 
geworden door het model van Bastiaans, dat vrijwel identiek is aan het natuurwetenschappelijk 
georiënteerde model van Selye (Bastiaans, 1981; Selye, 1976). 
 
Het is dan ook om historische redenen dat we eerst aandacht aan Selye en Bastiaans besteden: de 
beschrijving van stressmodellen zou niet compleet zijn als er geen aandacht besteed wordt aan de 
oorsprong van het begrip. 
Bastiaans onderkent in navolging van Selye vier fasen, die in elkaar overgaan:  

shockfase  alarmfase  afweerfase  uitputtingsfase. 
Deze fasen verlopen niet soepel, maar vertonen schoksgewijze overgangen. Deze schoksgewijze 
overgangen houden tevens in dat het vermogen om positieve copingstrategieën te ontwikkelen en te 
gebruiken, steeds kleiner wordt. 
Het mobiliseren van copingstrategieën om aan stress het hoofd te bieden zal het minst kans hebben 
nog effectief te zijn in de afweerfase en de eventueel daarop volgende uitputtingsfase. 
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In de alarmfase zal (met een uitstapje naar het begrip ‘appraisal’ van Lazarus) de persoon nog open 
kunnen staan voor opties die de stress kunnen reduceren - hieronder valt eventueel ook de 
ontvankelijkheid voor ‘social support’.  
Aangezien volgens huidige inzichten het zelfbeeld een zeer ernstige aantasting ondergaat, wanneer 
er sprake is van een intense stressbeleving en ‘social support’ (die gericht is op herstel van de 
zelfwaardering) als een effectieve preventie voor depressieve neergang moet worden beschouwd, 
kan worden verdedigd dat’ social support’ een rol kan spelen bij het voorkomen dat de afweer en/of 
uitputtingsfase tot ernstige complicaties zullen leiden. 
Dit is echter niet altijd het geval en hangt mede af van de omstandigheden waarin sociale steun zich 
manifesteert. De Levita komt tot een belangrijke conclusie in een artikel over de behandeling van 
oorlogsgetraumatiseerde kinderen in het ex-Joegoslavië. De Bosnische vluchtelingen in Slovenië 
verblijven óf in kampen óf bij familieleden thuis. Wij dachten eerst, met beelden van de Tweede 
Wereldoorlog voor ogen, dat de mensen in de kampen er het ergst aan toe zouden zijn. Dit bleek 
niet het geval. Er is een grote groep vluchtelingen, volgens sommigen groter dan de groep die in de 
kampen leven, die is ingetrokken bij familieleden en over wier lot grote ongerustheid bestaat. Hun 
gastheren en gastvrouwen zijn vroeger, soms vele jaren geleden, uit zuidelijker gebieden in 
Joegoslavië naar het rijkere Slovenië getrokken als gastarbeiders. Dan breekt de oorlog uit en 
krijgen zij tien, twintig familieleden op hun dak voor wie niemand betaalt en die in hun toch al niet 
riante behuizingen bij ze intrekken. Kinderen moeten zich de onaangenaamste bejegeningen laten 
welgevallen zonder te mogen protesteren, willen ze het onderdak van de hele ingekwartierde 
familie niet in gevaar brengen. De toestanden zijn zó primitief en bevatten zóveel problemen 
betreffende de meest primaire levensbehoeften dat aan geestelijke gezondheidszorg überhaupt niet 
wordt toegekomen (De Levita, 1994). 
Het vermogen om ‘social support’ te mobiliseren en deze te benutten, is dan ook een belangrijke 
copingstrategie. 
De reden dat de genoemde social support variabele in het bijzonder relevant is voor het model van 
Selye moet worden gezocht in de omstandigheid dat depressieve neergang samengaat met een 
verhoging van de corticosteroïde hormonen, die weliswaar bij Selye aanvankelijk de functie 
vervullen van weefselherstel, maar bij een overmaat (en erop volgende depletie) uiteindelijk tot het 
definitieve verval van het organisme leiden. 
Kort samengevat is de volgende trits dan in het geding:  
1. extreme depressieve neergang (afweer- en/of uitputtingsfase); 
2. preventie via zelfbeeld en ‘social support’ en 
3. depressie reductie, die gepaard gaat met reductie van corticosteroïden 
 
De potentiële hoeveelheid effectieve support is voor iedereen verschillend.  
Dit wordt veroorzaakt door een drietal factoren: 
- niet iedereen is in staat om een kennissen- respectievelijk vriendenkring zó uitgebreid op te 

bouwen dat men zich tot op het eind omgeven weet van mensen op wie men kan vertrouwen; 
- daarnaast doet zich het probleem voor dat PTSD vaak pas na tientallen jaren kan optreden, dat wil 

zeggen dat men dan in veel gevallen een leeftijd bereikt heeft, waarbij de mensen die het meest 
nabij staan niet meer het vermogen hebben hulp te bieden; 
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- ten slotte zijn mensen, die aan PTSD lijden, zó met zichzelf bezig (dat wil zeggen: niet extern 
gericht - zie onder andere Van der Kolk, 1995), dat zij er niet toe komen om externe contacten te 
onderhouden. Ervaart men daarbij de invloed van leemte in ernstige mate, dan zal men dergelijke 
contacten nog extra sterk vermijden. 

De voorhanden mogelijkheden tot social support worden derhalve mede door de eigen ervaringen 
beïnvloed. Deze ervaringen stammen uit zowel de universele als de individuele wereld van 
ervaringen, waarbij met name de life events zélf van grote invloed zijn. 
 
Dit brengt ons er toe om het schema van Bastiaans (zo men hier tóch van uit zou willen gaan) aan 
te passen - door het uit te breiden zowel met de uiteenlopende werelden van ervaringen, als met de 
mogelijkheden van social support.  
Daarnaast zijn  er uiteraard in het laatste decennium een groot aantal effectievere biologisch-
psychiatrische middelen beschikbaar - die ten tijde van de publicatie van Selye en Bastiaans veelal 
onbekend waren. 
Hierbij is het tevens van groot belang zich te realiseren dat het stressmodel van Bastiaans geënt is 
op de problematiek van ernstige oorlogsslachtoffers en in feite dus van toepassing is op PTSD; en 
derhalve niet de status heeft van een algemeen toepasbaar stressmodel: 
 
schema 9: tentatief aangepast model van stressmodel Bastiaans en Selye (met invoeging van social 
support en andere copingstrategieën als buffer variabele) 
 
 
 
             
  
        actueel stressverloop 
 
 (afhankelijk van universele en individuele 
  wereld van ervaringen          alarmfase  
    
 
    en 
 
         van mogelijkheden tot tempering 
                           afweerfase 
           via medicatie, 
                   social support              
               en andere 
       copingstrategieën) 
 
                    
                     uitputtingsfase  
            
 
 

          shockfase   
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De schuinlopende lijnen in schema 9 laten de mogelijke invloed van copingstrategieën op de 
ontwikkelingsfasen zien. De pijllijnen tonen de mogelijke realisatie tot een eventuele 
uitputtingsfase aan. 
 
Bij dit tentatief aangepaste model zijn de volgende kanttekeningen te maken: 
1. Het actuele stressverloop is mede afhankelijk van mogelijkheden tot benutting van medicatie, 

social support en/of andere effectieve copingstrategieën; 
2. De eindfase is afhankelijk van de benutting van aangeboden ‘social support’ en van op 

intrapsychische zelfregulatie gerichte copingstrategieën (in het bijzonder: vermijding - palliatief 
reageren - emotionele expressie), uiteraard echter ook van de klinische status van het organisme; 

3. Verder is de mate van communicatie en ontvankelijkheid voor ‘social support’ het meest 
aanwezig in de als kritisch bestempelde 'afweerfase', zodat een versmalling zowel bij de 
shockfase, als bij de uitputtingsfase optreedt en er schematisch een curvi-lineair beeld ontstaat; 

4. Bij de afweerfase moet men denken aan een kritisch moment, leidend tot herstel of juist tot 
uitputting. 

 
Het is mogelijk dat de uitputtingsfase zó extreem uitputtend wordt dat het begrip leemte irrelevant 
is, omdat men de strijd van begrijpen en benoemen reeds in een vroeg stadium in totaliteit heeft 
opgegeven en slechts in volstrekte lethargie het einde afwacht. 
AECL kan men verwachten als de alarmfase in de afweerfase overgaat; dan zal men alle 
voorkomende vermijdingstendensen activeren, om zich tegen de negatieve invloeden af te kunnen 
schermen. Steun zal echter extern gezocht worden. Het zoeken en vinden van steun zal moeizaam 
verlopen, omdat de gerichtheid op de buitenwereld beperkt is. Steun zal zeer expliciet op een 
overtuigende wijze van buiten moeten worden aangeboden; om een moeizaam te activeren 
ontvankelijkheid tot wasdom te brengen. 
Bastiaans gaat er vanuit dat de uitputtingsfase in een relatief groot aantal gevallen onontkoombaar 
is. Al eerder is gesteld dat de leemte op zich tot uitputting kan bijdragen, als men ten koste van alles 
tot een (vergeefs) benoemen en begrijpen probeert te komen. 
 
8.1 Enkele opvattingen over stressmodellen 
De in de literatuur  vermelde stressmodellen laten faseringen zien die onder andere mogelijkheden 
aangeven om onder bepaalde omstandigheden aan oncontroleerbare deficiënt quasi-stationair 
evenwicht te kunnen ontsnappen. Sinds medio zestiger jaren van de twintigste eeuw  kan men 
ruwweg drie hoofdlijnen in de theoretische opvattingen over stress en coping onderscheiden: 
 
‘response based model of stress’.’ 
Dit model treft men aan bij de ideeën van Selye en wordt stress gedefinieerd als een niet-specifieke 
response van het organisme op elke stimulus. 
Het model Bastiaans is derhalve eveneens ‘response based’. Het is rechtlijnig van opzet en houdt 
weinig rekening met intrapsychische en psychische interfererende processen. 
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‘stimulus based model of stress’. 
Hier wordt stress gedefinieerd in termen van stimuli die zich vanuit de omgeving doen gelden; er 
wordt minder nadruk gelegd op een stereotiep verlopend reactiepatroon op de omgeving. 
Er wordt daarbij aangenomen dat mensen mogelijkerwijze een soort ingebouwde weerstand tegen 
stress bezitten.  
Tot dusver is echter niet duidelijk welke stimuli op valide wijze een diagnose over stress op kunnen 
leveren. Een analyse van condities die als stressvol moeten worden beschouwd, is evenmin op 
adequate wijze uitgewerkt. 
 
‘interactional model of stress and coping’. 
In deze benadering wordt stress als volgt opgevat: het betreft de informatie-uitwisseling tussen de 
mens en zijn omgeving naar aanleiding van een bedreigende gebeurtenis. 
Lazarus was de eerste die het interactionele model in 1966 uitwerkte, waarna het door vele anderen 
werd aangepast. 
In het navolgende zullen de opvattingen van Lazarus, de aanpassing van Cox en Mackay en de 
ideeën van Horowitz nader besproken worden. 
Hoewel de ideeën van Horowitz niet in strikte zin interactioneel zijn, zullen deze vanwege de 
relevantie voor PTSD aanvullend aan de orde gesteld worden. Tevens zal de plaats, die leemte in 
het stressfenomeen inneemt nader verduidelijkt worden. 
Gezien het toenemende belang van het interactionele model zullen wij bij het bespreken van enkele 
stressmodellen vooral het interactionele aspect benadrukken. 
Het interactionele karakter komt in het bijzonder naar voren in het begrip appraisal. 
‘Appraisal’ kan men vertalen als taxatie, evaluatie, (in)schatting, waardering en waardebepaling. 
Er wordt dan ingeschat in welke mate de potentiële belasting het eigen welzijn aantast.  
De (in)schatting draagt een pragmatisch karakter en is gericht op de voorwaarden voor de eigen 
overleving. 
Dit is vooral het geval bij cognitieve appraisal. Het manifesteert zich op het kruispunt waarin 
vermogens en eisen ten opzichte van elkaar worden getoetst en die bij (negatieve) discrepantie tot 
stress leiden. Er vindt een afweging plaats of de ervaren situatie als bedreigend ervaren wordt. Dit 
hangt derhalve af van de wijze waarop iemand (die een potentieel belastende situatie waarneemt en 
onderkent) dit in verband brengt met de beoordeling van eigen bekwaamheden om er mee te 
kunnen omgaan. 
Een disbalans brengt de stressreactie op gang, waarbij zowel specifieke psychologische als 
fysiologische reacties worden gegenereerd. Deze resulteren uiteindelijk in cognitieve- en 
gedragsreacties; die op hun beurt tot een terugkoppeling aanleiding kunnen geven, waardoor het 
inschattingsproces opnieuw wordt beïnvloed. 
 
8.1.1 Model Lazarus 
Het stressmodel van Lazarus houdt duidelijk rekening met individuele verschillen: zowel de 
emoties als coping-responsen hangen af van situationele aspecten, individuele overtuigingen, 
cognitieve stijlen en andere persoon disposities. De belangrijkste bijdrage van Lazarus bestaat uit 
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het onderscheiden van de antecedente variabelen die invloed op het evaluatieproces uitoefenen en 
waarbij in volgende stadia de beschikbaarheid van copingstrategieën nader worden gespecificeerd. 
Het verdere verloop van stressreacties hangt af van individuele reactiepatronen die specifieke 
copingstrategieën mobiliseren en van grote invloed zijn op de aard van de ervaren stress. 
 
Schematisch ziet het stressmodel van Lazarus er als volgt uit: 
 
schema 10: stressmodel van Lazarus 
 
         situationele           dispostitionele 
                 variabelen                                    variabelen 
 
    antecedente                    ecologische en situationele                 persoonlijkheidskenmerken, 
      condities                                 prikkelcondities               overtuigingen, enz. 
  
 
                                    cognitieve taxatie (appraisal); primaire taxatie bij bedreiging; 
  psychologische              secundaire taxatie van adaptieve alternatieven; hertaxatie 
    mediatoren             gebaseerd op de loop der gebeurtenissen en reflectie 
 
  
 
 
         directe acties              intrapsychische processen 
 
 
              grotendeels motorische           grotendeels cognitieve 
   uitingswijzen                           reactiewijzen bij elimineren              reactiewijzen om 
                   gevaar of bij realiseren                      conflictoplossing 
   bij adaptatie                                    bevrediging                     te bereiken 
        
 
   specifieke                         bijv.: vermijding, aanval,               bijv.: verhoogde attentie of 
          (in)activiteit, streven naar doel            psychische vermijdings- 
   adaptieve                          reacties,  hertaxatie,   
                                          (realistisch of defensief,  
     reacties                wishful thinking enz.) 
 
 
 
Terwijl Selye en daarmee in zekere zin ook Bastiaans uitgingen van een universele 
verdedigingsreactie, bepalen volgens Lazarus cognitieve processen de kwaliteit (de aard) en 
intensiteit van de emotionele reactie in stresssituaties. 
De doorbraak die Lazarus met zijn stressmodel veroorzaakte, is belangrijk geweest voor de 
psychologie; in het bijzonder vanwege de invoering van het begrip appraisal op te vatten als taxatie 
van de mate van potentiële bedreiging. Dit heeft sterk tot de theorievorming in de psychologie 
bijgedragen. 
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Jaspers signaleert echter enkele tekortkomingen in het oorspronkelijke model van Lazarus: 
-   er ontbreekt een expliciete aanduiding van de feedbackmechanismen, die met name in het proces 

van stressverwerking en coping een belangrijke plaats innemen; 
- er wordt niet uitputtend genoeg aandacht geschonken aan de aard van de cognitieve mediërende 

processen (Jaspers, 1980). 
 
Ten aanzien van de feedback achten wij de kritiek van Jaspers adequaat, doch alleen voor zover  er 
geen uitdrukkelijke explicitering van de feedback wordt aangegeven en Lazarus dit slechts globaal 
aanduidt via het begrip reappraisal. Bij de tweede tekortkoming kan vanuit ons gezichtspunt ook 
gedacht worden aan de invloed van Affect Emotionele Coderings Leemte, aangezien het benoemen 
een cognitief mediërend proces is dat bij extreme stress gedoemd is te mislukken. 
In Lazarus' model (zie: voorgaand schema) zal AECL als een centraal aspect van secundaire taxatie 
ten aanzien van de eigen adaptieve alternatieven een rol kunnen spelen en uiteindelijk tot een 
specifieke adaptatie reactie leiden, in de vorm van vermijding. 
 
8.1.2 Model Cox en Mackay 
De ideeën van Cox (Cox, 1978) grijpen in belangrijke mate terug op de ideeën van Lazarus. Ook 
Cox en Mackay (Cox en Mackay, 1976) zien stress als resultante van de discrepantie tussen eisen 
die aan iemand gesteld worden en de subjectieve perceptie van de mogelijkheden om aan deze 
eisen te voldoen. 
Dit betekent dat er een voortdurende interactie tussen het individu en zijn omgeving plaatsvindt, 
waarbij een taxatie (appraisal) de relatieve verhouding tussen draagkracht en draaglast afweegt. 
Treedt bij deze vergelijking een disbalans op, dan is er sprake van stress. 
Een gunstig aspect van het door Cox voorgestelde stressmodel is dat expliciet aandacht wordt 
gegeven aan de terugkoppeling van de in eerste instantie optredende stressreacties naar aanleiding 
van de evaluatie van eisen en van mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen (het model van Cox 
en Mackay is daarom ten dele op te vatten als een aanvulling op het model Lazarus, omdat expliciet 
aandacht wordt besteed aan feedback mechanismen). 
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Schema 11: Transactional model of stress, volgens Cox en  Mackay 
 

 
 
Een kernpunt in het schema is cognitive appraisal.  
Zoals in het schema van Lazarus kon worden afgelezen, maakt Lazarus subtiel gebruik van het 
begrip appraisal, zo onderscheiden hij en Launier de zo genoemde ‘secundary cognitive appraisal’ 
en ‘reappraisal’, waarmee aangegeven wordt hoe het procesmatig verloop van de evaluatie van een 
gebeurtenis in de tijd tot stand komt.  
In het schema van Cox en Mackay wordt de ‘appraisal’ weliswaar als enkelvoudig begrip 
gehanteerd, maar het procesmatige verloop verwijst expliciet naar feedbackprincipes, die eveneens 
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tot een herevaluatie van het interne vergelijkingsproces leidt (wel of niet discrepantie tussen eisen 
en mogelijkheden).  
In feite is er derhalve eveneens sprake van secundaire appraisal en reappraisal, maar Cox en 
Mackay geven duidelijker aan op welke wijze de op gang gebrachte stressreacties via feedback tot 
herevaluaties aanleiding geven. 
In een internationalistisch stressschema, waarbij een individueel vast te stellen balans tussen eisen 
en mogelijkheden in het geding is, is het feedbackbeginsel een onontbeerlijk bestanddeel. 
Dit is in feite de logische consequentie van het internationalistisch karakter van de stressanalyse.  
 
Bij Lazarus blijft het feedbackprincipe impliciet, omdat secundary cognitive appraisal en 
reappraisal als een bijzondere vorm van feedback op te vatten zijn. De feedback blijft bij Lazarus 
beperkt tot het evaluatieproces zelf (bij voorbeeld bij het stellen van een vraag als "kan ik het wel 
of niet aan?"). Lazarus schenkt echter te weinig aandacht aan de effecten van de eenmaal op gang 
gekomen stressreacties. 
Er is in deze studie steeds van uitgegaan dat men na existentieel emotionele traumatiserende 
ervaringen een sterke invloed van leemte in het benoemingsproces kan ondervinden. Het is in zulke 
gevallen moeilijk om feitelijk tot een adequate ‘reappraisal’ te komen (vergelijk hierbij het model 
Lazarus). 
Als de emotionele ervaring zeer extreem is, gaat dit gepaard met een zeer forse fysiologische 
ontregeling; waardoor AECL mede van invloed kan zijn op het verdere verloop van de cognitieve- 
en gedragsresponsen 
Hoewel het schema van Cox en Mackay over stress en coping gaat, wordt er in het schema niet 
gedifferentieerd ingegaan op de aard van emotionele ervaringen zelf, zodat in het midden gelaten 
wordt of er wel of niet sprake is van extreem traumatische ervaringen. 
Dit hoeft niet als een lacune beschouwd te worden, aangezien in het model van Cox en Mackay 
AECL begrijpelijkerwijs ontbreekt; omdat men een algemeen stressmodel voor ogen had. De door 
ons voorgestelde aanvullende analyse is echter in principe zeer wel inpasbaar in het stressmodel 
van Cox en Mackay.  
 
8.1.3 Model Horowitz 
Het model Bastiaans is ‘response based’ en houdt, zoals reeds gesteld, weinig rekening met 
individuele verschillen. Het model wordt om deze reden weinig gehanteerd.  
Het stressmodel van Horowitz benadrukt, in tegenstelling tot Bastiaans' model, wel een actief 
proces van verwerking, in het bijzonder bij traumatische ervaringen (Horowitz, 1987): 
1. de outcry, hetgeen beschouwd kan worden als een reflexmatige reactie op schokkende 

gebeurtenissen;  
2. de ontkenning, waardoor men zich tegen zijn emotionele reactie op het gebeuren tracht af te 

schermen; 
3. het dwangmatig herbeleven van de gebeurtenis in associaties, dromen en fantasieën; 
4. het verwerken, wat wijst op een geleidelijk onder ogen zien van de meegemaakte ervaring en de 

consequenties die dit voor het hele verdere leven zal hebben; 
5. de voltooiing, waarbij de opgedane ervaring in het dagelijkse leven geïntegreerd kan worden. 
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Fase 2 en 3 lopen regelmatig in elkaar over. De ontkenning en het herbeleven wisselen elkaar dan 
af. 
Hierbij is het volgende aan te tekenen: 
1. de ‘outcry hoeft geenszins verbaal te zijn. Instinctmatig gedrag als doodhouden (paralyserende 

immobiliteit) is eveneens een vorm van ‘outcry’; 
2. de ontkenning gaat ook samen met het leemtefenomeen; 
3. tijdens het steeds terugkerende herbeleven, dat een dwangmatig karakter draagt en op 

oncontroleerbaarheid wijst, is er eveneens geen ruimte voor het benoemen. Hierdoor kan zonder 
adequate verwerking een continue verdoving (freezing) optreden. De uitputtingsfase van 
Bastiaans laat dit eveneens zien; 

4. de voltooiing kan alleen onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden, waarbij het opbouwen 
van herstel van controle via zelfregulatie betrekking heeft op biologische, emotionele en 
cognitieve aspecten. Zelfregulatie speelt een voorname rol, opdat na confrontatie met het trauma 
een daarop aansluitende nieuwe zingeving mogelijk wordt. 

 
Horowitz' opzet zal nu in een aangepast schema vorm gegeven worden, deze keer voorzien van de 
Engelse terminologie. Volgens Horowitz ontstaat een stress response syndrome (wat als een van de 
oude termen voor PTSD te beschouwen is) als volgt (Horowitz, 1979): 
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schema 12: Stress response syndrome, volgens Horowitz 
 
      

event  
 
 
 

outcry                               denial 
 
 
 
 
 
 
 

intrusiveness 
 
 
 
 
 

working     through 
 
 
              
     c    o    m    p    l    e    t    i    o    n 
 
 
 
Met behulp van dit schema kan men de spanningsvelden bij slachtoffers verklaren. Deze 
spanningsvelden uiten zich vooral in momenten van opdringende herinneringen (intrusions), van 
verdoving (numbness) en van ontkenningen (denial) en passief vermijdingsgedrag. 
Door deze spanningsvelden is men in de acute fase uiterst kwetsbaar, waardoor aangeleerde 
hulpeloosheid optreedt. 
In 5.4.4 is aangeleerde hulpeloosheid uitvoeriger aan de orde gesteld.  
Horowitz heeft zijn oorspronkelijke analyse nader uitgewerkt voor zo genoemde ‘pathalogical 
states’. Dit zijn de gevolgen die uiteenlopende stress response reacties kunnen veroorzaken. 
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Schema 13: Stress response states (bovenste blokken), gekoppeld aan pathalogical states (onderste 
blokken), volgens Horowitz 
 
 
 
  

outcry 
 

intrusion 
 

event 
 

denial 
 
Working 
through 

Completion                    
 
 
 

 
 
 
    excessively ----- intensense ----- or ----- prolonged ---- 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 
 

 
 
 
 

 
panic, 

 
 

exhaustion 

  
over- 

 
 

whelmed 

 
flooded 

 
 

states 

 
frozen 
states 

psycho-
somatic 

responses 

 
inability to 
act or love 

love: 
 

character 
distorion 

      
      AECL         AECL  
 
Hoewel het hier gaat om nuanceri
conditie de kans groot dat de patho
bij ‘overwhelming’, ‘panic’, ‘flood
De analyse van Horowitz is een go
AECL-effecten. Het totaal zwijgen
de pathologische toestanden, die
onderscheidt - terwijl minder viru
het zich beperken tot een enkele 
pathologische turbulentie of inertie
In het voorgaande schema is te zie
worden door emoties. De ‘outcrie

 

                   maladaptive
avoidances, 

suicides, 
drugs, 

counter-
phobic 
frenzy
       AECL         AECL        AECL 

ngen in de aard van de ontstane pathologie, is bij vrijwel elke 
logische toestand gepaard met AECL optreedt. In het bijzonder 

ed states’ en ‘frozen states’. 
ede aanleiding om nader in te gaan op uiteenlopende graden van 
 (extreme onzegbaarheid) doet zich in het bijzonder gelden bij 
 Horowitz naar aanleiding van mislukte traumaverwerking 
lente vormen van AECL (blokkering, fragmentarisch stamelen, 
uitroep) eerder te verwachten zijn bij PTSD, die nog niet tot 
 is verworden (vergelijk ‘panic’ versus ‘frozen states’).  
n dat men bij existentieel-emotionele ervaringen overspoeld kan 
s’ en de ‘denials’ kunnen als verwerking faalt tot paniek en 
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uitputting leiden. Paniek en uitputting kunnen omschreven worden als een toestand waarin 
ontreddering centraal staat. 
Na de ‘outcry’ en de ‘denial’ kan ook de toevlucht worden genomen tot bizar en/of extreem 
vermijdingsgedrag. Het gebruik van drugs, maar ook zelfdodingpogingen en ‘counterphobic 
frenzy’ wijzen op inadequate (lees: sociaal onaangepaste) coping. 
Gedurende existentieel traumatische situaties kan men de drang om te overleven als een ‘concern’ 
opvatten.  
Escaleert de problematiek tot pathologische condities, dan vermindert het reflectieve vermogen op 
radicale wijze en zal de psychische ruimte, om een ‘overlevingsconcern’ te genereren, beperkter 
zijn. Uitgesproken is dit het geval bij extreme paniek (men valt dan als het ware met zijn eigen 
angst samen). 
De overlevingsdrang leidt vanuit hulpeloosheid tot uitzichtloosheid: dan wordt ook de AECL 
verhevigd. 
‘Concerns’ zijn in de opvattingen van Frijda te rubriceren onder cognities, al heeft de cognitie in dit 
geval betrekking op de directe overlevingsdrang, die als een onreflectieve drift opgevat moet 
worden. 
Overleven is als een belangrijk bronbelang te beschouwen. Gedurende een traumatische ervaring 
wordt men overspoeld door emoties en anticipeert men potentiële ondergang. Bij naderend onheil 
wordt het ‘concern’ gegenereerd dat betrekking heeft op het directe overleven, waarbij 
keuzemogelijkheden geminimaliseerd zijn. 
Hierop wijst ook Defares, als hij in het verlengde van Horowitz stelt dat het mobiliseren van 
mogelijkheden om controle te herwinnen tevergeefs zal zijn, omdat men voortdurend gevangen zit 
in een restrictief heen en weer slingerende beweging van ‘intrusions’ en ‘lethargic numbness’ 
(Defares, 1991). 
Bij paniek en hulpeloosheid is de situatie ernstiger en is de overlevingsdrang gekoppeld aan een 
notie over een desastreuze afloop. 
Na afloop van een traumatiserende ervaring blijft de concern (na het acute stadium) sterk aanwezig 
en zal het directe overleven een groot belang krijgen als er sprake is van flooded states. Dit is met 
name ook het geval bij continue vormen van overspoeld worden door angstgevoelens die de 
betekenis van dreigende 'Untergangs-Erlebnis' in zich bergen. 
De acute ‘concern’ gaat over in een continu extreme bezorgdheid over de mogelijkheid elk 
ogenblik ten onder te kunnen gaan.  
Frijda beschouwt emoties vanuit het gezichtspunt van de wetenschappelijke onderzoeker en geeft 
een explicitering van cognitieve interne stuurmechanismen, en als zodanig worden emoties 
beschreven vanuit het standpunt van een beschouwer  met verwijzing naar de fenomenologische 
beleving van de betrokkene zelf. 
Pennebaker geeft daarentegen rechtstreekse beschrijvingen van de actor zelf. Hierdoor kon hij de 
verbanden tussen lichamelijke sensaties en emotionele belevingsaspecten op een directe wijze 
beschrijven. 
‘Flooded states’ ondergaat men noodgedwongen en nooit uit vrije keus. Er is sprake van een 
wetmatig aflopend proces, met het kenmerk van deterministische chaos. 
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Deterministische chaos is per definitie niet-lineair, dat wil zeggen het ondergraaft het functioneren 
volgens cognitieve regels, zoals bij voorbeeld door Levelt opgesteld is met betrekking tot het 
spreken. Het linearisatieprobleem waar Levelt op wijst, kan ook als een probleem van afnemende 
wanordelijkheid beschouwd worden.  
De cognitieve gedragsregels waar Levelt op wijst en waaraan gesprekspartners zich houden, zijn 
niet alleen plaats- en milieubepaald, maar kunnen echter weldegelijk ook door emoties bepaald 
worden. Inbreuken op Grice's ma xim  zijn te beschouwen als afwijkingen op de gedragsregels en 
zijn juist te verwachten bij deterministische chaotische belevingen. Levelts opvattingen zijn geldig 
in 'normale', alledaagse ontwikkelingen. Als jonge kinderen incestervaringen opdoen, kunnen reeds 
aangeleerde kernwoorden door emoties een verschuiving van betekenis krijgen. Dit kan ook 
gebeuren bij nog actueel aan te leren kernwoorden, vooral als er sprake is van flooded states. 
Er is eerder al gesteld dat het leren van kernwoorden onder invloed van de sociale context en 
betekenistoekenning problemen op kan leveren. 
Linearisatieproblemen kunnen de invloed van AECL versterken, omdat men niet de representatieve 
kernwoorden weet te vinden en daarmee geen maximale uitdrukkingswaarde zal kunnen bereiken - 
zelfs wanneer het tot een voorzichtig stamelen komt. 
Overweldigende emoties kunnen het uiten van opgedane ervaringen compleet blokkeren. Men komt 
dan ook niet meer toe aan zo genoemde ‘selftalk’ – dit betekent impliciet dat ‘conceptualizing’ tot 
mislukken gedoemd kan zijn (zie 8.1.3.1.1). 
In het voorgaande werden taalkundige en psychologische overwegingen aan de orde gesteld 
waarom AECL na ernstig traumatische ervaringen op kan treden. 
In 6.3 is uitvoerig stilgestaan bij hersenfysiologische invloeden op het spraakcentrum van Broca en 
op het vermogen traumatische ervaringen te uiten. 
Daarbij werden enkele factoren die een rol spelen vermeld, die het vermogen om psychologische 
traumatische belevingen in woorden uit te drukken uiteindelijk belemmeren. 
De opvatting van Horowitz dat de eerste fase van een traumatische ervaring de ‘outcry’ is, wordt 
ook op hersenfysiologisch substraat niveau gerepresenteerd: het directe schokeffect grijpt feitelijk 
op de amygdala in. 
De (hersen)fysiologische ontregeling die dan optreedt, leidt tot een verstoring van cognitieve 
vermogens, die zich onder andere manifesteert als een afwisseling van automatisch opduikende 
herbelevingen en verdoving (numbing), respectievelijk ontkenning (denial). 
 
8.1.3.1 de plaats van de leemte in de interactie van schemata, emoties en 'controls' 
Horowitz stelt dat in de menselijke geest bestaande innerlijke schemata werkzaam zijn om nieuwe 
gebeurtenissen te kunnen interpreteren. Kleber tekent hierbij aan dat een gebeurtenis met een extreem 
karakter er voor zorgt dat de balans gebaseerd op reeds aanwezige samenhangen door het moeten 
accepteren van nieuwe informatie wreed verstoord wordt. Het resultaat is dan een discrepantie tussen 
de implicaties van de gebeurtenis en de oorspronkelijk werkzame schemata van het individu (Kleber, 
1986).  Een dergelijke discrepantie creëert emoties. Deze kunnen schokkend zijn zodat controlepro-
cessen geactiveerd worden om de dreiging van ondraaglijke smart te reduceren33.   
                                                 
33 Eén van die controleprocessen kan tot een grote invloed van AECL leiden, omdat met name AECL benoemingsproblemen aan het 
licht brengt. Er is dan sprake van een onbewuste emotional response. 
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Horowitz heeft deze interactie in schema uitgewerkt: 
 
schema 14: De interactie van schemata, emoties en ‘controls’ volgens Horowitz , maar dan in 
samenhang met AECL 
 

 
 
 
Uit het schema kan worden opgemaakt dat het actieve geheugen beïnvloed wordt door de traumatische 
ervaring. De oorspronkelijke schemata en de representatie kunnen incongruent zijn.  
Bij de beschrijving van het begrip leemte is gesteld dat bij de poging tot het benoemen van 
traumatische ervaringen de woorden te kort kunnen schieten – om de invloed hiervan aan te duiden 
hebben wij het begrip leemte als een tussen geschakelde remmingfactor in het model toegevoegd. Dit 
gebeurde met name omdat de reappraisal en de revisie bemoeilijkt kunnen worden als intrapsychische 
verbale zelfcoderingen door de leemte niet optimaal geëxpliciteerd kunnen worden. 
In feite zou dit betekenen dat – wanneer de leemte een zeer uitgesproken karakter draagt (lees: 
volstrekte onzegbaarheid) – de onvermijdelijke lacunaire revisie, die er het gevolg van is, repercussies 
moet hebben voor de controls en wel in die zin dat de afweer een primitiever niet reflexief karakter zal 
dragen. Ook in het benoemingsproces kan men incongruentie waarnemen. Er treden dan tegenstrij-
digheden op.  
Het schema 14 kan dan ook op de volgende wijze aangevuld worden: 
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schema 15: De interactie van schemata, emoties en 'controls', volgens Horowitz, maar in samenhang 
met AECL (aangepaste versie) 
 

 
 
 
De therapeutische implicaties zullen in hoofdstuk 9 nader besproken worden. Nu wordt volstaan met 
de opmerking van Horowitz dat het verwerken van traumatische ervaringen langzaam kan verlopen. 
Gedurende die periode treden herbelevingen en ontkenningen op en kan nieuwe informatie 
opgenomen en geaccepteerd worden in de eigen gedachten, verwachtingen en veronderstellingen. 
In zeer ernstige gevallen blijft dit echter achterwege. 
 
8.1.3.1.1 Het belang van selftalk in het proces van conceptualizing en in het proces van 
schematavorming  
In 6.3 is de invloed van het spraakcentrum van Broca op het kunnen uiten van ernstig traumatische 
ervaringen geanalyseerd. Uit deze analyse kan men opmaken dat hoe groter de invloed van extreem 
traumatische ervaringen wordt, des te groter zal de wissel zijn die op het taalproces wordt getrokken. 
Bij AECL is men sprakeloos wat betreft de traumatische gebeurtenis: men spreekt dan niet over het 
trauma zelf, maar eerder over hóe men zich nú voelt. Woorden als “het hele leven is waardeloos”, “ik 
voel me hondsberoerd” en andere uitingen die wijzen op het gevoel slachtoffer te zijn, worden dan 
vaak geuit. 
Men is sprakeloos over de inhoud van het trauma zelf. Daarbij voelt men zich door het trauma extreem 
onveilig.  
Dit heeft een hersenfysiologisch substraat waardoor repercussies ontstaan voor de ‘selftalk’. De 
mogelijkheden om tot gedifferentieerde selftalk te komen zijn uiterst beperkt. 
Men moet zich ook afvragen hoe is het mogelijk is om de schemata (zoals Horowitz die aangeeft) te 
herstructureren, terwijl de selftalk inadequaat is. 
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Bij conceptualizing (zoals Levelt die beschrijft) dient men uit te gaan van zowel procedurele, als 
declaratieve kennis. Er is reeds op gewezen dat met name de laatste vorm van kennis 
communicatieproblemen kan opleveren. 
‘Conceptualizing’ is overwegend van belang tijdens communicatie met anderen.  
Bij ‘selftalk’ is de ‘conceptualizer’ uiteraard minder kritisch wat betreft noodzakelijke correctheid, een 
basale ‘conceptualizer’ is echter desondanks vereist. Bij PTSD en speciaal als de invloed van AECL 
groot is, is er negatieve invloed op het vermogen tot basale ‘conceptualizing’. Dit leidt tot de 
consequentie dat ook adequate ‘selftalk’ achterwege blijft en derhalve een handicap wordt ingebouwd 
om überhaupt tot het op gang brengen van een cognitieve herstructurering te komen. 
De schemata van Horowitz kunnen alleen veranderen onder invloed van cognities die in ‘selftalk’ hun 
beslag krijgen. Bij PTSD zal het functioneren op een hoog cognitief niveau niet goed verlopen. Dit 
heeft de volgende opvallende consequenties: 
1. de ‘selftalk’ wordt primitiever – mede als gevolg van psychofysiologische ontregeling; 
2. als gevolg van deze ‘primitivisering’ zullen herschikkingen van reeds aanwezige schemata en 

overtuigingen zeer moeizaam verlopen of zelfs niet plaatsvinden; 
3. dit wordt dus mede beïnvloed door het onderliggende lacunaire ‘conceptualizingproces’. 
 
Bij PTSD zijn zowel op het conceptualiseringniveau (Levelt), als op het spreekniveau (Levelt) 
problemen te verwachten – terwijl dit voorts belemmeringen oplevert om een herstructurering van 
schemata (Horowitz) te bewerkstelligen. 
Interessant is dat Horowitz de condities die hiervoor kenmerkend zijn al heeft omschreven. In 
schema 13 hebben wij aan deze condities AECL toegevoegd (zie 8.1.3): 
 
8.2 Kritische beschouwing 
Het is opvallend dat de psychologische stressmodellen nogal van elkaar verschillen. Het begrip 
'stress' is uit de natuurwetenschappen afkomstig - het Bastiaans model staat het dichtstbij Selye's 
oorspronkelijke terminologie. 
Dit model toont een onomkeerbaar proces dat uiteindelijk in een uitputtingsfase kan eindigen. 
Tijdens de uitputtingsfase kan anhedonie optreden: de lustgevoelens zijn dan uitgeschakeld. De 
leemte zal in deze fase nagenoeg geen invloed meer kunnen uitoefenen, aangezien men de strijd om 
te benoemen en te begrijpen in  feite al op heeft gegeven. 
Het Bastiaans model is ‘responsed based’ en daarmee rechtlijnig van aard; het houdt dan ook 
weinig rekening met intermediaire psychologische processen. 
‘Stimulus based’ modellen zijn toekomstgerichter; aangezien er wél rekening wordt gehouden met 
intermediaire psychische en psychologische processen. 
Men gaat er bij ‘stimulus based’ modellen vanuit dat er stimuli zijn die bij de omgeving behoren. 
Niet duidelijk is welke stimuli dat kunnen zijn: is er sprake van meerdere stimuli, of slechts van 
één, zoals Lazarus in 1976 stelde? 
Interessant zijn de zo genoemde interactionele modellen, waarbij stress gezien wordt als 'dat wat 
plaatsvindt als gevolg van de relatie tussen de mens en zijn omgeving'. Er is daarnaast sprake van 
een koppeling tussen stress en ‘coping’. 
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Het Lazarus model gaat hiervan uit en houdt daarom wel uitdrukkelijk rekening met individuele 
verschillen in tegenstelling tot de modellen van  Selye en Bastiaans. 
Cox heeft het ‘appraisalprincipe’ van Lazarus’ model nader uitgewerkt en in het bijzonder gewezen 
op de feedback tussen stressreacties en het verloop van de inschatting van de externe bedreiging in 
relatie tot de eigen mogelijkheden om deze bedreiging het hoofd te bieden. 
Het is een tekortkoming dat het Cox en Mackay model niet meer aandacht besteedt aan de 
geaardheid van emotionele ervaringen en daarbij behorende blokkades - omdat deze de uitkomsten 
van de ‘feedback’ kunnen beïnvloeden. 
Het Horowitz model (zie 8.1.3, schema 13) geeft een beschrijving van de extreme effecten die bij 
slachtoffers van traumatische ervaringen kunnen optreden.  
De bijdrage van Horowitz maakt het mogelijk op meer genuanceerde wijze het optreden van 
benoemingsproblemen bij PTSD aan te geven. 
Het is daarbij van belang om zich steeds te realiseren dat door de invloed van AECL bij PTSD een 
goede conceptualisering en daarmee het spreken ernstig belemmerd kan worden. 
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9. MOGELIJKE INTERVENTIES OM DE INVLOED VAN AECL TE VERKLEINEN 
 
 
 
 
In het voorgaande is een beschrijving gegeven van Affect Emotionele Coderings Leemte. In dit 
hoofdstuk willen we een beschrijving geven van mogelijke interventies om de invloed van AECL te 
doen verkleinen. Allereerst zal echter aandacht besteed moeten worden aan mogelijkheden om 
AECL op te kunnen sporen. 
Het ligt voor de hand hiervoor de stressopvatting van Horowitz (zie: 8. 2.3) te gebruiken. Hij 
onderscheidde de volgende faseringen: 
1. de ‘outcry’, hetgeen beschouwd kan worden als een reflexmatige reactie op schokkende 

gebeurtenissen;  
2. de ontkenning (‘denial’), waardoor iemand zich tegen zijn emotionele reactie op het gebeuren 

tracht af te schermen; 
3. het dwangmatig herbeleven (‘intrusion’) van de gebeurtenis in associaties, dromen en fantasieën; 
4. het verwerken, wat wijst op een geleidelijk onder ogen zien van de meegemaakte ervaring en de 

consequenties die dit voor het hele verdere leven zal hebben; 
5. de voltooiing, waarbij de opgedane ervaring in het dagelijkse leven geïntegreerd kan worden. 
 
Hierna zal desensitisatie behandeld worden en zal worden aangegeven dat deze psycho-
therapeutische manier van verwerking de meest aangewezen methode is om de Affect Emotionele 
Coderings Leemte op te heffen , of tot aanvaardbare niveaus terug te brengen. 
 
9.1 Verschijnselen en symptomen gedurende de stressverloop fasering, volgens Horowitz 
Het Centre for the Study of Neuroses (universiteit van Californië te San Francisco) heeft onderzoek 
naar verschijnselen en symptomatologie ten gevolge van stress verricht (Horowitz, 1979). 
Eén van die onderzoeken willen wij nader beschrijven, omdat het behulpzaam kan zijn bij het 
vroegtijdig onderkennen van AECL bij mensen die ernstige traumatiserende ervaringen hebben 
opgedaan. 
Het betreft hier een onderzoek onder 66 cliënten, die allen hulp zochten na het recent meemaken 
van ernstige life events. 

 157 



De helft had een geliefde door dood of scheiding verloren, de andere helft had persoonlijk verlies 
geleden door een ongeluk, een gewelddaad, of geneeskundige en chirurgische ingrepen. Het betreft 
hier 50 vrouwen en 16 mannen met een verscheidenheid van psychische klachten. 
Aangezien de outcry beschouwd kan worden als een reflexmatige reactie op een schokkende 
gebeurtenis en het onmogelijk is om een dergelijke schokkende gebeurtenis op een 
wetenschappelijke én verantwoorde wijze in een psychologisch laboratorium op te roepen, kan over 
de fase ‘outcry’ uiteraard géén systematisch onderzoek verricht worden. 
Het onderzoek van Horowitz beperkt zich dan ook tot twee belangrijke fasen: de ontkenning en de 
fase van dwangmatig herbeleven. 
Voor wat betreft de ontkenningsfase beschrijft Horowitz de volgende verschijnselen symptomen: 
 
Schema 16: Verschijnselen en symptomatologie van ontkenningsfase gedurende Stress Response 
Syndroom (Horowitz, 1979) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perception and attention  Daze; 
     Selective inattentions; 
     Inability to appreciate significance of stimuli 
 
Consciousness    Amnesia (complete or partial); 
     Non-experience 
 
Ideational processing   Disavowal of meaning of stimuli; 
     Loss of reality appropriacy; 

Constriction of associational width; 
Inflexibility of organization of thought; 
Phantasies to counteract reality 
 

Emotional    Numbness 
 
Somatic    Tension-inhibition-type symptoms 
 
Actions    Frantic overactivity to withdrawl 
 

 
Uitgaande van deze verschijnselen kunnen we het moeizame benoemen ná ernstig traumatische 
ervaringen beter begrijpen. Het blijkt uit het onderzoek dat de perceptie en de aandacht een 
'omfloersing' verkrijgt en dat er sprake is van een selectieve aandachtsverstoring. Dit hangt nauw 
samen met een onbekwaamheid om het belang en de betekenis van stimuli onder ogen te kunnen 
zien. 
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Verder blijkt er sprake te kunnen zijn van een complete of partiële geheugenverstoring, waardoor 
men het gebeuren niet bewust tot zich door laat dringen.  
Men kan hierin een loochening van de betekenis van de stimuli constateren. Er is sprake van een 
inperking van mogelijkheden om  te kunnen associëren. Dit hangt nauw samen met een blokkering 
van een geordende gedachteorganisatie, zodat er fantasieën kunnen optreden om de realiteit niet 
onder ogen te hoeven zien. 
Horowitz zelf definieert de loss of train of thought als tijdelijke vergissingen in het voortduren van 
een communicatieve ervaring – een onbekwaamheid zich te concentreren op een onderdeel van het 
interne proces van informatieverwerking. 
Al deze verschijnselen gaan gepaard met emotionele verstarring. Dit komt mede voort uit 
somatische begeleidingsverschijnselen van de psychofysiologische spanningen. 
De uiteindelijke resultanten kunnen volgens het onderzoek twee kanten op: 
- een doorgedraaide activiteit, of 
- een totaal terugtrekken in zichzelf. 
Bij hyperactiviteit is het onder woorden brengen van ervaringen volstrekt niet aan de orde, er is 
sprake van een fight-flight gedrag 
Hoewel het onderzoek slechts 66 mensen betrof, heeft men de frequentie en het gemiddelde van de 
verschijnselen en symptomen van de ontkenningsfase berekend; waarbij de intensiteit van de 
ervaring binnen 7 dagen bepaald werd. 
In het oog springen enkele verschijnselen, die wij in verband met AECL cursief zullen weergeven: 
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schema 17: Verschijnselen en symptomatologie van ontkenningsfase gedurende Stress Response 
Syndroom bij 66 patiënten (Horowitz, 1979) 
 
 
Symptoms     percent group means34 
 
numbness       

                                                

69       1.8 
 
avoidance of associational  
connections      69       1.7 
 
reduced level of feeling responses 
to outer stimuli      67       1.7 
 
rigidly role-adherent or stereotyped    62       1.5 
 
loss of reality appropriacy of thought 
by switching attitudes    64       1.4 
 
unrealistic narrowing of attention, 
vagueness, or disavowal of stimuli  52       1.2 
 
inattention, daze    48       1.2 
 
loss of train of thought   44       0.9 
 
loss of reality appropriacy of 
thought by sliding meanings   41        0.8 
 
memory failure    34        0.8 
 
loss of reality appropriacy of thought 
by use of disavowal    25        0.6 
 
warding off trains of reality-oriented 
thought by use of phantasy   15        0.3 
 
Ondanks het feit dat men zich af schermt voor hetgeen gebeurd is, wordt men alternerend 
overspoeld door dwangmatige herbelevingen (intrusions). Aan deze herbelevingen is men op 
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34 Onder het gemiddelde wordt in dit geval verstaan on a scale in which not present = 0, minor = 1, moderate = 3, and 
major = 5 for intensity of the experience within the past 7 days. 



stereotiepe wijze onderworpen. Het heeft een dwangmatig karakter, waarover men geen controle 
heeft. 
Het onderzoek geeft op de volgende wijze een beschrijving van verschijnselen en symptomen 
tijdens deze ‘intrusion’ fase: 
 
schema 18: Verschijnselen en symptomatologie tijdens intrusiveness fase gedurende Stress 
Response Syndroom (Horowitz, 1979) 
 
 
perception and attention  hypervigilance, stratle reactions;  

sleep and dream disturbance 
 
consciousness   intrusive-repetitive thoughts and behaviors (illusions, pseudo- 
    hallicinations, nightmares, ruminations and repetitions) 
 
ideational processing  over-generalization;  

inability to concentrate on other topics, preoccupation;  
confusion and disorganization 

 
emotional   emotional attacks or pangs 
 
somatic    symptomatic sequelae of chronic fight or flight readiness  

(or of exhaustion 
 
actions    search for lost persons and situations, compulsive repetitions 
 
Het extreem waakzaam zijn en de daarmee samenhangende schrikreacties zijn twee opvallende 
verschijnselen. Deze extreme waakzaamheid beïnvloedt het slaappatroon: slaap- en vooral 
droomstoornissen zijn ingrijpend. 
In eerder verband is er al op gewezen dat de droomstoornissen niet alleen nachtmerries op kunnen 
leveren, maar ook ‘nightterrors’. 
Het dwangmatige karakter komt ook naar voren in intrusieve repetitieve gedachten en gedragingen 
(wat voor buitenstaanders overkomt als rigide stereotiepe gedrag. Deze buitenstaanders hebben dan 
echter niet in de gaten dat er dan sprake is van innerlijke verwarring en desorganisatie, zodat men 
zich niet adequaat kan concentreren en kan uiten). 
De eigen emoties worden hoofdzakelijk door schrikreacties geleid, of (zoals Horowitz ze 
omschrijft) als emotionele aanvallen (de zo genoemde pangs). Horowitz zelf omschrijft het begrip 
als een ‘betovering’, een episode of een golf van gevoel dat kan toenemen en afnemen, hoewel het 
beter zou zijn als er een stabiele modus of een subjectief gevoel zou ontstaan (Horowitz, 1979). 
Het woord pang geeft de schrikreactie goed weer: men zit als het ware in startblokken en reageert 
op het afvuren van een startpistool. Deze metaforische beschrijving kan men ook toepassen op de 
somatische reacties. Er is een constante schommeling tussen fight en flight gedrag, hetgeen tot 
uitputting kan leiden. 
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Ten slotte onderscheidt Horowitz het begrip ‘actions’: men is steeds op zoek naar iets of iemand dat 
verloren is geraakt. 
Dergelijke herhalingen dragen een compulsief karakter. 
 
schema 19: Frequentie en gemiddelde van signalen en symptomen bij intrusions (Horowitz, 1979) 
 
 
symptoms            percent      group mean   
 
pangs of emotion    95  3.1 
 
ruminations or preoccupation  90  2.9 
 
fear of losing bodily control, or 
hyperactivity in any bodily system  82  2.6 
 
intrusive ideas (in word form)  77  2.3 
 
difficulty in dispelling ideas  74  2.1 
 
hypervigilance    69  1.6 
 
bad dreams    54  1.6 
 
intrusive thoughts or images  
while trying to sleep   51  1.6 
 
re-enactments    57  1.6 
 
intrusive images    51  1.4 
 
startle reactions    34  0.6 
 
illusions     26  0.6 
hallucinations, pseudo-hallucinations  8  0.2 
 
 
Opvallend in voorgaand schema is dat de dwangmatige herbeleving ook leidt tot intrusieve ideeën 
in de vorm van woorden en dat er moeilijkheden kunnen optreden in het loslaten van vastgezette  
ideeën.  
De geringe mate waarin melding van hallucinaties en van pseudo-hallucinaties (alsmede van 
illusies) gemaakt wordt, kan er op wijzen dat het herinneringsvermogen weliswaar onder sterke 
druk staat, maar dat door de innerlijke afweer de Ik-organisatie nog intact blijft en psychotische 
desorganisatie tot de uitzonderingen behoort. 
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Ten aanzien van de er inmeespelende emoties komt Horowitz tot een opsomming waarbij in het 
oog springende thema's na geleden verlies of na een verwonding nader worden aangegeven. We 
wijzen er op dat het hier steeds om emoties gaat: 
• Angst voor een herhaling; 
• Angst om volledig op te gaan in de slachtofferrol; 
• Schaamte en woede over de eigen kwetsbaarheid; 
• Woede over de bron van het kwaad; 
• Woede over hen die geen last ervaren; 
• Angst voor controleverlies over agressieve impulsen; 
• Schuld of schaamte over agressieve impulsen; 
• Schuld of schaamte over het 'overleefd hebben'; 
• Droefenis over het verlorene. 
 
In hoeverre AECL nog zijn invloed laat gelden bij de diverse angst- en schuldgevoelens, kan een 
aanwijzing opleveren of een PTSD steeds ‘full-blown’ aanwezig is. 
 
9.2 Mogelijkheden tot vermindering of voorkoming van AECL 
Het is te verwachten dat de invloed van AECL ook op de verwerking van PTSD zal kunnen 
doorwerken. 
Wij willen de mogelijke doorwerking in het navolgende kort aangeven.  
 
Elke therapievorm is er op uit om opkomende wanordelijkheid in te dammen en het leven weer 
'leefbaar' te maken. 
Het is de bedoeling weer tot een vorm van eigen gecontroleerd leven te komen.  
Niet alle therapievormen zijn geschikt voor het tegengaan of verminderen van AECL. 
Er is in het voorgaande betoog van uit gegaan dat de invloed van AECL ook op de verwerking van 
PTSD zal kunnen doorwerken.  
 
In dit hoofdstuk komen hypnotherapie, (kortstondige) psychodynamische benaderingen en 
creatieve therapievormen, maar ook de implosieve therapie, de directieve therapie, de rationeel-
emotieve therapie, het neurolinguïstisch programmeren, eye movement desensitization and 
reprocessing, creatieve therapie en conditionering aan de orde. Hierbij zal de nadruk liggen op de 
mogelijkheden die deze therapievormen kunnen bieden voor het voorkomen of verminderen van de 
invloed van AECL. 
Vervolgens zal uitvoerig stilgestaan worden bij desensitisatie. 
 
Uiteraard zijn er niches in de psychotherapeutische hulpverlening aan te wijzen, zoals 
klankschaaltherapie en reïncarnatietherapie. 
De schijnbaar toenemende belangstelling voor alternatieve therapeutische hulp kan er toe leiden dat 
(nog) niet afdoende gefundeerde therapievormen populair worden. 
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9.2.1 Hypnotherapie 
Hypnose wordt al duizenden jaren toegepast en wordt vaak als een vorm van trance beschouwd. In 
1776 introduceerde Mesmer het zo genoemde dierlijk magnetisme, wat hij als een combinatie van 
hypnose en suggestie zag, voortkomend vanuit een verondersteld magnetisch fluïdum dat van levende 
lichamen uitgaat. De natuurkundige Lavoisier heeft dit begrip principieel kunnen weerleggen door er 
op te wijzen dat niemand door handoplegging genezen wordt als hij van tevoren niet op de hoogte was 
dat hij gemagnetiseerd werd. 
Ook Freud meende dat hypnose te veel van de suggesties van de hypnotiseur afhangt en omdat niet 
iedereen gevoelig voor hypnose bleek te zijn (en bovendien na de hypnose sessie symptomen, die 
ogenschijnlijk waren opgeheven, opnieuw de kop opstaken), wordt hypnose nog steeds weinig door 
psychoanalytici toegepast. 
Toch staat hypnotherapie tegenwoordig volop in de belangstelling, ook onder psychoanalytici. Met 
hulp van hypnose probeert men bij voorbeeld vroegkinderlijke symbiotische moeder-kind relaties te 
laten herbeleven (zie bij voorbeeld: Chertok, 1984). 
Vormen van hypnose genieten als alternatieve geneeswijzen redelijke populariteit 
Bij dissociatie tijdens hypnose wordt meestal de theorie van Hilgard betrokken 1972, 1977). 
In deze theorie is sprake van het afscheiden van ervaringsaspecten van het actuele bewustzijn en van 
de bewuste beheersing. Dit betekent echter niet dat hypnose voor iedereen geschikt is: niet iedereen 
kan gehypnotiseerd worden en niet iedereen is ontvankelijk voor posthypnotische suggesties. De 
ontvankelijkheid hangt mede af van het vertrouwen dat de cliënt in de hypnotherapeut heeft. 
Het is daarnaast de vraag hoe het staat met de ontvankelijkheid als er sprake is van ernstige invloed 
van leemte. 
Als men ernstige benoemingsproblemen ervaart na een traumatische ervaring, is het geven van allerlei 
posthypnotische suggesties, die qua verbale codering niet aansluiten bij de taalremming van de 
persoon, een problematische zaak.  
Dit laatste is wellicht een punt om op te letten wanneer men de stelling van Van der Hart bOON et al. 
overweegt, dat bij hypnotherapie posthypnotische suggesties voor amnesie kunnen worden gegeven. 
Zij bepleiten dit om bepaalde reacties te voorkomen, waarbij vooral aan suïcide gedacht moet worden 
(Van der Hart, Boon, 1991). 
Het is niet duidelijk wat de invloed van een dergelijke suggestie op den duur zal zijn, omdat leemte-
effecten kunnen interfereren. 
Men zou in zekere zin posthypnotische suggesties om amnesie te bewerkstelligen als een vorm van 
opgelegde verdringing kunnen beschouwen, waarbij echter het risico aanwezig is dat ‘het kind met het 
badwater wordt weggegooid’: omdat dan weinig plaats wordt ingeruimd om de leemte-invloed te 
verkleinen. Een nadere analyse van deze aspecten zou wenselijk zijn.  
De schrijvers stellen voorts dat de zo genoemde affectbrug als regel snel en effectief tot stand komt en 
dat daarmee een overbrugging van de psychologische tijd wordt bereikt. Zij waarschuwen echter wel 
voor het gebruik van de affectbrug als het vermoeden van extreme traumata bestaat.  
In die gevallen zullen amnestische barrières te snel afbrokkelen en kunnen overweldigende beelden en 
emoties juist worden opgeroepen. Dit kan ernstige gevolgen opleveren als men uit de hypnose gehaald 
is. Indirect kan dit een aanwijzing zijn dat leemte in dergelijke gevallen een dominante betekenis heeft 
gehad, omdat verbale coderingsmogelijkheden, die een beheersingspotentie in zich dragen, ontbreken. 
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Het opheffen van deze ontregelende symptomatologie kan als aparte opgave een bijdrage zijn om het 
leemteaspect te doen verminderen. 
De meeste posthypnotische suggesties gaan dan ook over datgene wat tijdens hypnose aan de orde is 
geweest. 
Bij sommige cliënten is sprake van een geringe draagkracht, wat volgens de schrijvers mede door 
slapeloosheid bepaald wordt vanwege optredende nachtmerries en flashbacks, die angst kunnen 
oproepen (Van der Hart, Boon, 1991). 
Om de draagkracht te vergroten dienen andere vaak welomschreven syndromen eerst adequaat 
behandeld te worden. Er wordt daarbij onder andere gewezen op paniekstoornissen, hyperventilatie en 
depressies in engere zin. 
Bij hypnose wordt het bewustzijnsniveau verlaagd, terwijl de patiënt de volledige controle over zijn 
reacties behoudt; hierdoor kan tijdens een hypnotherapie een vorm van herbeleving van een 
traumatische ervaring bewerkstelligd worden, of de verdrongen angstgevoelens opgeroepen worden. 
Op deze wijze wordt de psychologische tijdbeleving overbrugd en kan de patiënt 'ermee leren leven'.  
Een gevaar van een dergelijke codering is dat het cognitieve element te veel op de voorgrond staat, 
waardoor emotionele elementen onvoldoende tot hun recht komen. 
In dat geval is het niet denkbeeldig dat deficiënt quasi-stationair evenwicht en de ermee verbonden 
leemte eerder toeneemt dan afneemt. 
De kans dat dit bij hypnotherapie het geval is, is geringer - omdat de patiënt daarbij zijn diepere 
bewustzijnslagen aanspreekt en zich tóch onder controle kan houden. 
Fromm wees terecht op het belang van een goede relatie tussen de hypnotherapeut en de cliënt. In dit 
verband wordt hypnotiseerbaarheid gezien als een persoonlijkheidskenmerk, dat echter verder 
ontwikkeld kan worden (Fromm et al., 1980; Fromm 1984). 
De parameters die bij hypnose onderscheiden wordt zijn nogal cognitief van aard (Fromm et al., 1980). 
Dit komt onder andere naar voren in de eerste parameter, waarin gesteld wordt dat er sprake is van 
een primair denkproces, waarin de fantasie centraal staat, en van een secundair denkproces, waarin 
logisch en begripsmatig denken domineren. Hypnose zou zich vooral in het primaire denkproces 
afspelen. 
De tweede parameter onderscheidt de werking van het ego in drie activiteiten: 
• ego-activiteit (het ego probeert de omgeving onder controle te houden. In feite is hier sprake van 

een poging tot vermindering van opkomend deficiënt quasi-stationair evenwicht); 
• ego-passiviteit (het ego onderwerpt zich aan de druk die van buiten komt. Aangeleerde 

hulpeloosheid zou men in deze visie als een ego-passiviteit kunnen beschouwen); 
• ego-receptiviteit (het ego stelt zich open voor allerlei invloeden en reageert daarop). Ego-

receptiviteit is niet stabiel. 
Volgens de auteurs kan bij ego-receptiviteit gemakkelijker aan inzicht gewerkt worden. Ego-
receptiviteit zal waarschijnlijk in mindere mate aangetroffen worden bij een sterke invloed van leemte 
en bij toenemende deficiënt quasi-stationair evenwicht. 
De derde parameter is weer cognitief, omdat hierbij gesteld wordt dat tijdens hypnose de reorganisatie 
van cognitieve structuren plaatsvindt. Onder reorganisatie moet men het selecteren van via zintuigen 
binnenkomende informatie verstaan. 
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Tijdens een hypnose zou men als het ware de informatiestroom kunnen focussen door vernauwing van 
de aandacht. 
Posthypnotische suggesties zijn vormen van dergelijke reorganisaties. 
 
In directieve therapieën zijn, volgens Van Der Hart en Boon, schrijfopdrachten en hypnotische 
technieken belangrijke hulpmiddelen bij de exploratie en verwerking van traumatische gebeurtenissen. 
Er wordt dan getracht een integratie van de herinneringen in het bewustzijn van de cliënt te bereiken 
(Van der Hart en Boon, 1988; 1991). 
De schrijfopdrachten doen echter een sterk beroep op de verbale vermogens van een cliënt, wat door 
leemte en deficiënt quasi-stationair evenwicht juist moeilijkheden kan opleveren. Dit hoeft in geen 
enkel opzicht een bezwaar te zijn als het om psychotraumatische gebeurtenissen gaat, waarin de 
alarmreactie (amygdala) niet centraal betrokken is. De relatie emotie~cognitie wordt in zulke gevallen 
niet aangetast door een blokkade van verbale uitingsmogelijkheden. Zodra echter ernstige 
psychotrauma’s in het geding komen (gepaard gaande met een totale psychofysiologische ontregeling) 
is er een grote kans dat de genoemde blokkade niet optreedt. Dit houdt in dat schrijfopdrachten in 
dergelijke gevallen niet effectief kunnen zijn. 
Bij de keuze tussen schrijfopdracht of hypnose gaan de schrijvers uit van vier stellingen, die nader 
zullen worden besproken. 
 
- In behandelingen die gericht zijn op het verwerken van traumatische ervaringen zijn schrijfopdrach-
ten aangewezen als: 
 (a) er voor de cliënt een duidelijke aanleiding in het verleden bestaat; 
 (b) de herinneringen hieraan niet extreem traumatisch zijn; 
 (c) de therapeut ervan overtuigd is dat de cliënt niet al te zeer met dissociatie op de 
gebeurtenis heeft gereageerd; 
 
- In behandelingen waarin de huidige klachten onvoldoende uit de huidige omstandigheden verklaard 
kunnen worden en de cliënt zich niet van een duidelijke aanleiding uit de verleden bewust is, lijkt 
exploratie via hypnose zinvol te zijn.  
Na een dergelijke hypnotische exploratie kan alsnog overwogen worden of de behandeling via 
schrijfopdrachten of met de hypnose zal worden voortgezet; 
 
- Hypnotherapie is meer aangewezen wanneer: 
. (a) de herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden voor de cliënt zeer traumatisch zijn; 
  (b) de cliënt dissociatieve verschijnselen vertoont; 
 
- Naarmate er sprake is van een geringere draagkracht bij de cliënt, zal eerst een benadering gekozen 
moeten worden die deze verhoogt, alvorens wordt overgegaan tot exploreren en verwerken van 
traumatische herinneringen. 
 
In het voorgaande hebben wij aangegeven dat er problemen bij schrijfopdrachten zijn te verwachten, 
als er sprake is van ernstige psychotrauma’s, gepaard met totale psychofysiologische ontregeling. 
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Dit is ook aan te geven bij hypnotherapie. 
Uit de stellingen kan men lezen dat de schrijvers voor dit probleem oog hebben gehad, wanneer zij de 
betekenis van deze therapievorm relativeren als er sprake is van ernstige PTSD die met een grote mate 
van psychofysiologische instabiliteit gepaard gaat.  
 
9.2.2 Kortdurende psychodynamische therapie van Horowitz 
De psychodynamische therapie van Horowitz is een combinatie van verworvenheden uit de 
psychoanalyse, de moderne stressbehandeling en de cognitieve informatieverwerking en omvat een 
uitgebreide theorievorming.  
De therapie kenmerkt zich hoofdzakelijk door een ongedwongen gespreksvorm, waarbij de therapeut 
op de uitingen van de cliënt reageert; hierbij wordt aangesloten bij de fase van het traumaproces 
waarin de cliënt verkeert. 
Horowitz sluit als analyticus ten dele bij de ideeën van Freud aan, vooral wat betreft de ideeën over de 
beheersing van bewustzijnsinhouden en controlemechanismen. 
Zo vindt hij bij voorbeeld dat tijdens een trauma een onverenigbaarheid optreedt tussen een idee en het 
Ego. Hij ziet met Piaget dat het individu bij elke ingrijpende ervaring geconfronteerd wordt met in-
formatie, die nog niet aanwezig was.  
Het opslaan van nieuwe informatie in het actieve geheugen brengt met zich mee dat deze informatie 
steeds naar de bewuste beleving wordt teruggebracht. Vervolgens stelt hij dat de informatie pas uit het 
actieve geheugen gewist zal worden als het langdurige integratieproces voltooid is (Horowitz, 1987).  
Als Horowitz over een spontane voltooiingstendentie spreekt, is dat eigenlijk te beschouwen als een 
cognitieve herformulering van Freuds herhalingsdwang; met dien verstande echter dat in de herhaling 
een poging moet worden gezien om tot verwerking van het ervarene te komen (zie ook: Kleber, 1986). 
De voltooiingstendentie gaat volgens Horowitz gepaard met een actieve geheugenopslag, waardoor 
een schokkende gebeurtenis steeds met nuanceverschillen opnieuw wordt beleefd. Horowitz wijst erop 
dat wanneer hernieuwde confrontaties  niet gepaard gaan met vermindering van ‘arousal’ juist een 
toenemende wanordelijkheid het gevolg kan zijn; zoals tot uiting komt in zulke condities als ‘freezing’ 
en ‘overwhelming’ emotionality 
Het actieve geheugen verliest aan emotionele negatieve inhouden door herhalende representaties, 
terwijl overweldigende wanordelijkheid een dergelijk effect van herhalende representaties in de weg 
staat. 
Het is wat al te optimistisch om, zoals Horowitz stelt, aan te nemen, dat de herinneringen steeds weer 
aangeboden kunnen worden volgens het hiervoor vermelde procesverloop, totdat ze afgesloten zijn. 
Vaak zal weliswaar sprake zijn van aanmerkelijke vermindering van de in het actieve geheugen 
opgeslagen emotionele belasting tot een niveau, waarbij de persoon niet meer belaagd wordt door 
intrusions en het zich daardoor als het ware kan veroorloven om een tijdelijk) vorm van dissociatie toe 
te passen. Onderliggend blijven virulente aspecten van het trauma doorsmeulen (en lopen een kans bij 
een nieuwe schokkende ervaring weer op te spelen). 
Bij zeer sterke invloed van leemte na traumatische ervaringen blijken de herinneringen in het geheel 
niet adequaat afgesloten te kunnen worden. 
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We zien dit ook bij de theorie van Horowitz, als hij over controls spreekt., die nog zeer lacunair 
blijven. Deficiënte ‘controls’ zorgen ervoor dat PTSD-slachtoffers vast blijven zitten in de aantasting 
van voorheen vertrouwde zekerheden. 
Als de ‘controls’ (pogingen van velerlei aard: defensies, rationalisatie en dergelijke) inadequaat zijn, 
kan ‘numbing’ of ‘overwhelming’ optreden - Horowitz stelt dat bij ‘numbing’ een dergelijke extreme 
ontkenning van emoties een verdere verwerking kan verhinderen. Dit is gezien de door ons eerder 
beschreven problematiek van deficiënt quasi-stationair evenwicht en ernstige leemte-invloed na een 
traumatische ervaring  inderdaad te verwachten. 
Een traumatische ervaring heeft zodanige ‘impact’, dat de oude waarden (lees: in het bijzonder de 
reeds moeizaam verworven schemata over de eigen onkwetsbaarheid) op losse schroeven komen te 
staan en er een spanning ontstaat tussen de oude schemata en de nieuwe levensbedreigende informatie. 
 
9.2.3 Implosieve therapie 
Deze therapie wordt regelmatig ook flooding genoemd. Harde confrontaties moeten daarbij het 
opkomen van emoties forceren. De cliënt raakt daardoor uit evenwicht: hij balanceert als het ware op 
de rand van het verdraagbare, om daarna via herhaalde confrontaties de opkomende emoties tot 
uitdoving te brengen (Defares, 1990).  
Ramsay bepleit de implosieve therapie speciaal voor rouwverwerking, maar wijst terecht op de 
gevaren van deze therapievorm. Met name bestaat er gevaar voor suïcide (Ramsay en Happée, 1977) 
Het balanceren op de rand van het verdraagbare versterkt namelijk het deficiënt quasi-stationair 
evenwicht. Er is reeds gesteld dat wanordelijkheid onzekerheid en vooral angst teweeg kan brengen. 
Is er daarbij ook nog sprake van een extra sterke invloed van leemte, dan kan de implosiviteit van deze 
therapie met recht explosieve vormen aannemen: de wanordelijkheid (paniek) is dan zo groot 
geworden dat men enerzijds tot zelfdestructie (suïcide) kan komen, en dat men anderzijds juist 
implodeert en totaal geen emoties meer zal vertonen (‘utmost freezing’). 
In beide gevallen is er sprake van ’flight-gedrag’. Ook Defares wijst op de gevaren van extreme 
vormen van vermijdingsgedrag en pleit voor een combinatie van traumadesensitisatie en cognitief 
georiënteerde psychodynamische benadering zoals Horowitz het aangeeft (Defares, 1990). 
 
9.2.4 Directieve therapie 
Directieve therapie is sturend afwachtend: de cliënt wordt namelijk ruimte geboden om tot een 
emotionele ontlading te komen. 
De mogelijkheid om in eigen tempo aan zichzelf te werken, betekent dat men minder snel verstrikt 
raakt in een rigide afweer, of een dwangmatig alternerend reactiepatroon. 
Dwangmatig alternerende reactiepatronen kunnen tot zelfdestructie leiden, vooral als de invloed van 
leemte groot is. 
Lange meent dat deze flexibele aanpak de belasting voor een cliënt aanmerkelijk kan reduceren 
(Lange, 1988) 
In het kader van traumabehandeling zijn schrijfopdrachten een zeer belangrijk onderdeel van de 
directieve benadering. Schrijfopdrachten zijn van nature verbaal gericht. 
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9.2.5 Rationeel-emotieve therapie 
De rationeel-emotieve therapie (RET) is door Ellis in het midden der vijftiger jaren geïntroduceerd, 
toen hij “How to live with a neurotic” publiceerde. Volgens hem is gestoord gedrag (waaronder 
neuroses) niet alleen het gevolg van allerlei biologische en sociale factoren, maar ook het gevolg van 
eigen gedachten (Ellis, 1962; Ellis 1967). Door negatieve gedachten beïnvloedt men in hoge mate hoe 
men zichzelf voelt. 
Ellis sprak dan ook over de mens als een ‘sensing-thinking-emoting-moving complex’. 
Kwee geeft aan dat zijn visie filosofisch op de stoïcijnse leer berust, met name in de persoon van 
Epictetus, die stelde dat mensen niet door de dingen zelf gestoord raken, maar door de wijze waarop 
mensen er tegenaan kijken (Kwee, 1987). 
Dit betekent dat allerlei vormen van ‘selftalk’ die vooral uit de jeugdjaren stammen en met behulp van 
sociaal leren en opvoedingsdrills ontstaan, kunnen leiden tot cognities waarin men later vast blijft 
zitten: ze blijven bijna automatisch voortgaan, omdat er een voortdurend proces van herindoctrinaties 
vanuit het eigen zelf ontstaan is. , 
Kwee concludeert dat RET een humanistische vorm van psychotherapie is, hoewel Ellis’ mensbeeld 
zowel neigt naar de pessimistische opvattingen van Freud als naar de optimistische opvattingen van 
Rogers (Kwee, 1987, ). 
RET wordt sinds de jaren zeventig beschouwd als een vorm van cognitieve gedragstherapie. Dit komt 
omdat deze therapie gericht is om een cognitieve hercodering op gang te brengen. 
Er wordt daarbij vanuit gegaan dat emoties cognitief kunnen worden bijgestuurd. Dit wordt 
bewerkstelligd met behulp van trainingen en moet ten slotte tot een positieve oriëntatie op de 
werkelijkheid leiden. 
De therapie hanteert een veelheid van technieken. Bekend zijn de zo genoemde huiswerkopdrachten, 
waarbij de cliënt bijvoorbeeld de banden van een opgenomen zitting thuis moet afluisteren en 
conclusies moet trekken. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van zelfhulpboeken. Dit zijn 
handboeken die makkelijk te lezen en te begrijpen  en vooral op te volgen zijn. 
Het taalgebruik van Ellis is nogal uitdagend. Kwee geeft zelf enkele voorbeelden masturbation is good 
and delicious, but musterbation is bad and pernicious” en “the universe doesn’t give a shit about you 
... you’d better have a fucking ball. 
Dergelijk taalgebruik is uitdagend-prikkelend en spreekt waarschijnlijk vooral jongeren aan. 
Deze therapie is in ons land vooral door Diekstra bekend geworden en wordt ook bij slachtoffers van 
pathologische rouw toegepast. 
Bij pathologische rouw ziet men meestal een defaitistische instelling. Een dergelijke instelling wordt 
vooral door zo genoemde ’silent speech’ onderhouden. Silent speech is een samenballing van 
voorgeprogrammeerde, intrapsychische uitspraken met hoofdzakelijk een pessimistische grondvorm 
(Diekstra  en Dassen, 1979). 
Bij sterke invloed van leemte zal de secundaire verwerking van het onderliggende trauma gepaard 
gaan met ‘silent speech’, als intern commentaar op het gebeuren en dat uiterst pessimistisch 
voorgeprogrammeerd is. 
Aangezien RET deze ‘silent speech’ cognitief tracht bij te sturen, is er sprake van een noodzakelijk 
hoog verbaal niveau om tot decodering te komen. In feite dient men derhalve een onderscheid te 
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maken tussen de verwoording van de traumatische gebeurtenis zelf en het secundaire commentaar naar 
aanleiding van de gebeurtenis. 
Daarnaast zal bij sterke invloed van leemte een cognitief gestuurde decodering bemoeilijkt worden, 
omdat de onderliggende emotionele beleving niet toegankelijk is voor geëxpliciteerde bewustwording 
(het bewust beleven van de traumatische ervaring en het ook in woorden kunnen formuleren). 
Ellis besteedt veel aandacht aan ’negative selftalk’. Hij bedoelt hiermee dat veel mensen met 
problemen zichzelf met allerlei negatieve redeneringen 'de grond in praten'. Bij een sterke invloed van 
leemte zal het door het fixerend effect op de traumatische verwerking in tweede instantie moeilijker 
zijn de ‘negative selftalk’ van zich af te zetten. 
Er ontstaat bij ‘negative selftalk’ een soort aangeleerde hulpeloosheid. Ellis stelt dat taal een 
belangrijke rol speelt in het in stand houden van problemen (Verhulst, z.j.). Het mag duidelijk zijn dat 
dit ook het geval is als AECL invloed uitoefent. 
RET is niet voor iedereen geschikt. Eerder is al gesteld dat het uitdagend-prikkelend taalgebruik vooral 
jongeren aan zal spreken. Meestal wordt het afgeraden om al te jong of al te oud voor deze vorm van 
therapie te zijn; aangezien te jonge mensen onkritisch beïnvloedbaar en te oude mensen onbuigzaam 
en rigide zouden zijn. 
Volgens Kwee is RET niet geschikt als de cliënt geen enkel contact meer met de werkelijkheid heeft, 
in een manische periode verkeert, mentaal minder vermogend is, een hersenbeschadiging heeft 
opgelopen of ernstig autistisch is (Kwee, 1987). 
Impliciet geeft hij daarmee aan dat de toepassingsmogelijkheden van RET beperkingen heeft, wanneer 
een sterke turbulentie van het psychofysiologische functioneren een deel van de symptomatologie 
inhoudt, zoals met name bij zeer ernstige psychotrauma’s. 
 
9.2.6 Neuro-linguïstisch programmeren 
Neuro-linguïstisch programmeren is duidelijk in opkomst en wordt onder ingewijden als NLP 
aangeduid. In kleine dagbladadvertenties waarin diverse therapieën aangeboden worden, kan men 
steeds meer de afkorting NLP aantreffen. Binnen de wetenschappelijke psychologie neemt deze 
benadering echter geen prominente plaats in. 
NLP beoogt hulp te verlenen volgens een steeds groeiende hoeveelheid praktische richtlijnen. 
Langzamerhand begint men zich ook bezig te houden met een theoretische onderbouwing. 
De praktische oorsprong ziet men bij voorbeeld aan het taalgebruik. Nogal wat hightech termen (zoals 
metamodel) voeren een boventoon, ofschoon de meeste basisprincipes afkomstig zijn uit West- en 
Oost-Europese psychologische opvattingen. 
Het pragmatische karakter stamt met name uit de USA - 'als het werkt, is het goed' (Hollander et al., 
1990). 
Hollander et al. geven als definitie voor NLP 'de studie van de structuur van de subjectieve ervaringen', 
waarbij de term neuro voor de stelling staat dat onze innerlijke ervaringen het resultaat van weergave 
in het centraal zenuwstelsel zijn. 
Linguïstisch duidt op het feit dat men de taal gebruikt om die weergave te ordenen, terwijl door 
programmeren de innerlijke weergave van de wereld georganiseerd kan worden om specifieke doelen 
te bereiken. 
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Een nieuwe therapievorm zonder systematische wetenschappelijke onderbouwing roept bij veel 
gevestigde therapeuten kritiek op. Critici benadrukken dat NLP vaak als een verzameling 
onwetenschappelijke pretenties beschouwd mag worden. Ze zijn dan nog redelijk vriendelijk, 
aangezien er ook critici zijn die NLP zien als een onverantwoorde manipulatieve technologie. 
NLP is in de jaren zeventig ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. 
Bandler was een Gestalttherapeut en Grinder hoogleraar linguïstiek. 
In de opzet van NLP staan enkele termen centraal: 

• modeling. 
Bandler en Grinder gingen er vanuit dat elke therapeut een impliciet model voor het veranderen van de 
zo genoemde wereldmodellen van individuele cliënten heeft. Dit is het metamodel. 
Het eigen wereldmodel ontwikkelt men zelf en houdt men in stand met behulp van drie universele 
cognitieve processen: weglating, generalisaties en vervorming van onze directe zintuiglijke ervaring. 
Om achter dergelijke wereldmodellen te komen, moeten ook non-verbale signalen geïnterpreteerd 
kunnen worden. Eigenlijk is dit een benadrukking van extralingualiteit. 
Deze observaties zijn denkprocessen die NLP als strategieën opvat; 

• strategieën. 
Strategieën stellen ons in staat om beslissingen te nemen, om creatief te zijn, om zichzelf te motiveren, 
maar zijn ook handig voor eenvoudige handelingen zoals het onthouden van telefoonnummers. 
Het is frappant dat Hollander et al. het onthouden van telefoonnummers als een eenvoudige handeling 
beschrijven. In 2.6.1 is echter aangegeven dat het geheugen met onze lange telefoonnummers allerlei 
trucs moet hanteren om de nummers ook werkelijk op te slaan. Problematischer wordt het als de 
herinnering aan een traumatische ervaring in feite niet een enkelvoudig gebeuren is, maar gezien wordt 
als een verbrokkelde uiteenspatting van chaotische informatie over een groot aantal hersendelen. 
NLP gaat er vanuit dat men door dergelijke strategieën de structuur van een psychisch probleem in 
kaart kan brengen en derhalve ook via de door hen gepropageerde procedures en technieken greep kan 
krijgen op de nawerking van de traumatische ervaring. Er wordt dan uiteraard geen rekening gehouden 
met het door ons geformuleerde deficiënt quasi-stationair evenwicht 

• ankers en triggers. 
NLP onderscheidt twee speciale stimuli, te weten ‘ankers’ en ‘triggers’. 
In het taalgebruik van NLP zijn ankers “stimuli die doelgericht gebruikt worden om (op voor het 
veranderingsproces functionele momenten) bepaalde subjectieve ervaringen op te roepen  of 
opgeroepen te houden” (Derks en Hollander, 1996). 
‘Triggers’ zijn ‘spontane ankers’. Het zijn stimuli die zodra ze in de omgeving waargenomen worden, 
een gedrag of gedachte starten”. Als voorbeeld van een ‘trigger’ geven Derks en Hollander het 
volgende: iemand wordt systematisch gespannen in nabijheid van oudere mannen in autoriteitsposities. 
Volgens de visie van NLP is vaak één enkele koppeling al voldoende om de verbinding tot stand te 
brengen. Er vindt dan een zo genoemde one-trial learning plaats. De NLP stelt dan ook dat mensen bij 
uitstek ‘one-trial learners’ zijn. 
Men gaat er daarbij tevens vanuit dat men een combinatie van innerlijke ervaringen kan creëren door 
meerdere ankers één voor één te activeren. Opvallend is dat nogal licht wordt heen gestapt in de NLP-
benadering over een aspect van het menselijk functioneren in grenssituaties, dat er op gericht is de 
psyche te beschermen voor overweldigende emoties. Wij duiden hier op de psychologie die zich 
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bezighoudt met onderwerpen als defensies en beschermingsmechanismen (waaronder repressie, 
dissociaties enz.). Het moet als een manco van de NLP worden beschouwd niet diepgaand op dit 
aspect in te gaan. De kans is dan immers groot dat er weliswaar persoonlijkheids veranderingen 
optreden, maar dat dieper liggende emoties en met name die aan traumatische ervaringen gekoppeld 
zijn onvoldoende tot verwerking komen. 
 
Uit het voorgaande is te lezen dat NLP van de volgende credo’s uitgaat: 
- ieder mens is in staat expliciete en verifieerbare doelen te stellen; 
- door observatievermogen is men in staat om uit non-verbale reacties van een ander af lezen of de 
ander dichter bij het door hem gestelde doel komt; 
 
NLP komt nogal optimistisch over, omdat er geen rekening gehouden wordt met onzekerheden, of met 
een toenemende wanordelijkheid als de informatiestroom zijn bron in een psychotrauma heeft. Bij 
rationele-emotieve therapie is reeds gesteld dat ernstige leemte het zeer moeilijk maakt een negative 
selftalk langs cognitieve weg om te buigen. Deze opmerking geldt zeker ook voor NLP. 
 
9.2.7 Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (vaak afgekort tot EMDR) bestaat sinds 1987 
(Shapiro, 1989). Het werd ‘ontdekt’ door Francine Shapiro en in eerste instantie aangeboden als Rapid 
Eye Movement Therapy (REM-Therapy), alsmede EMD, wat echter verwarring opleverde aangezien 
de afkorting REM bij slaaponderzoek gebruikt wordt. 
De gebruikte techniek is vrij eenvoudig: tijdens een EMDR sessie moet de patiënt zijn aandacht 
richten op een traumatisch herinneringsbeeld of op een lichamelijk gevoel, terwijl hij gelijktijdig de 
heen en weer, op en neer bewegende vingers van de therapeut volgt (Flint, 1996). 
Shapiro stelt dat de herinnering aan een traumatische ervaring ‘bevroren’ is (een vergelijking met 
Horowitz’ froozen state is niet misplaatst) (Shapiro, 1995).  
EMDR kwam vrij snel in de belangstelling. Eerst was er een wantrouwen onder therapeuten, 
aangezien Shapiro stelde dat met haar methode zeer snelle resultaten te behalen waren en er geen 
eenduidige wetenschappelijke onderzoeken voorhanden waren. Gersons en Carlier wijzen in dit 
verband op het volgende: De rol van onder meer intermitterende oogbewegingen in deze behandeling 
doet vreemd aan voor wie gewend is aan de klassieke psychotherapeutische scholen (Gersons en 
Carlier, 1998). 
In de loop der jaren nam de kwaliteit van de onderzoeken toe. Volgens De Jongh en Ten Broeke is 
het zelfs het punt bereikt dat het aantal gecontroleerde effectstudies van EMDR bij PTSD dat van 
andere psychotherapeutische methoden overtreft (De Jongh en Ten Broeke, 1998). 
 
Zij stellen daarbij dat in de laatste tien jaren van de vorige eeuw er in 13 gecontroleerde studies in 
totaal 286 personen de EMDR therapie ondergingen. Dit staat tegenover de volgende oudere 
therapievormen: 
- ‘exposure’ (120 personen in 8 studies);  
- cognitieve therapie (37 personen in 2 studies); 
- de combinatie van ‘exposure’ en cognitieve therapie (19 personen in 1 studie);  
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- psychodynamische therapie (29 personen in 1 studie) en  
- ‘stress inoculation training’ (9 personen in 1 studie).  
 
In deze opsomming zijn enkele wezenlijke zaken echter niet duidelijk.  Hoe moeten de studies met 
elkaar vergeleken worden? In hoeverre waren de operationalisaties gestandaardiseerd? Wij noemen 
deze punten omdat er geen kwantitatieve maatstaf voor de validiteit van evaluatieonderzoek van 
toepassing is (bij voorbeeld hoeveel onderzoeken), maar een kwalitatieve maatstaf in de zin dat 
voldaan is aan adequate methodologische vereisten. Vooralsnog willen wij de conclusies van De 
Jongh en Ten Broeke niet aanvechten, maar we zijn wel van mening dat zij voor hun argumentatie 
meer inhoudelijke informatie zouden moeten aandragen. Daarbij denken wij aan meer expliciete 
verwijzingen naar de methodologische effectiviteit van de verrichte onderzoeken. 
De toename van empirisch onderbouwde studies heeft er toe geleid dat EMDR door de American 
Psychological Association op de lijst van empirisch gevalideerde methoden gezet is, met als 
kanttekening ‘probably efficacious’ (De Jongh en Ten Broeke, 1998). 
De methodiek die bij EMDR gevolgd wordt is er een van achtstappen en door Shapiro in een strikte 
procedure opgenomen. 
 
De Jongh en Ten Broeke (1998) beschrijven deze procedure als volgt: 
 
Stap 1: identificatie van het meest dramatische beeld van een traumatische ervaring; 
Stap 2:  met dit beeld in gedachten een negatieve, disfunctionele cognitie (NC) formuleren; 
Stap 3:  een positieve, functionele cognitie (PC) identificeren. Daarna de geloofwaardigheid van de 

PC beoordelen op een Validity of Cognition-scale (VOC) (lopend van 1 tot 7); 
Stap 4: de belangrijkste emotie vaststellen die door het beeld en de NC wordt opgeroepen, de 

spanning die dit oproept (op een Subjective Units of Disturbance-scale (SUD); 
Stap 5: de cliënt zich laten concentreren op het herinneringsbeeld, de NC en de bijbehorende 

lichamelijke sensaties. Daarna aanbieden van externe stimuli, bijvoorbeeld in de vorm van 
het met ogen volgen van de vingers van de therapeut. Elke nieuwe associatie (beeld, geluid, 
gevoel) vormt de basis voor de volgende set. Op gezette tijden de mate van spanning 
evalueren die het beeld (nog) oproept (desensitisatiefase); 

Stap 6: als de spanning voldoende is gedaald (0-1), het beeld koppelen aan de PC door nieuwe 
oogbewegingen uit te voeren. Dit net zo lang herhalen totdat de VOC een waarde van 6 of 7 
heeft bereikt (installatiefase); 

Stap 7: nagaan of er ergens in het lichaam nog spanning aanwezig is. Zo nodig dit verder bewerken 
(body scan); 

Stap 8: afsluiting. 
 
De achtstappen-procedure geeft een duidelijk zicht op de beoogde werkwijze, hoewel er nog wel 
vragen gesteld kunnen worden. Zo is het empirische gehalte van de zo genoemde Validity of 
Cognition Scale, alsmede van de Subjective Units of Disturbance Scale niet duidelijk. Beide schalen 
zouden aan een breed opgezet empirisch onderzoek onderworpen moeten worden. 
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Daarnaast wordt in stap 3 aangegeven dat de geloofwaardigheid van de PC (= positieve, functionele 
cognitie) beoordeeld wordt. In 4.2.2 hebben wij de geloofwaardigheid van herinneringen aan de orde 
gesteld. Wij hebben de zo genoemde opgediepte herinneringen beschreven en een pleidooi gehouden 
om rekening te houden met de door ons voorgestelde ‘hervonden’ herinneringen – deze herinneringen 
zijn geen herinneringen, maar slechts afgeleide vormen van fantasie. 
In hoeverre de geloofwaardigheid van de positieve, functionele cognitie beoordeeld wordt, is niet 
duidelijk, vooral in het licht van de hervonden herinneringen. 
Interessant is ook de opmerking bij stap 5. Daar staat dat er externe stimuli aangeboden worden 
bijvoorbeeld in de vorm van het met de ogen volgen van de vingers van de therapeut.  
De Jongh en Ten Broeke schrijven zelfs dat over de rol van de oogbewegingen geen bestaat 
duidelijkheid. Mogelijk is het slechts een epifenomeen in plaats van een belangrijke schakel in het 
veronderstelde proces van verwerking van emotioneel beladen materiaal (1998). 
Deze opmerking is opvallend, aangezien de kern van EMDR expliciet op de opgeroepen 
oogbewegingen gebaseerd is. 
De achtstappen-procedure kan men opvatten als een cognitieve herstructurering, waarop het gefocust 
zijn op de oogbewegingen op zich al stress reducerend kan zijn. 
Een uitgebreid empirisch onderzoek naar welke delen van een EMDR-therapie uitsluitend aan de 
gevolgde therapie procedure toegeschreven kunnen worden, zal de waarde van EMDR-therapie doen 
toenemen. 
Een probleem van het onderzoek naar EMDR is vooral gelegen in het feit dat het vaak door de 
therapeuten zelf uitgevoerd wordt, maar ook dat enkele van deze onderzoekers niet gecertificeerd 
waren voor deze therapievorm en de therapie niet volgens de achtstappen procedure had 
plaatsgevonden. 
Dit geldt niet voor het onderzoek van Van der Kolk die in 1997 SPECT-scans vergeleek voor en na 
afloop van een traumabehandeling met EMDR. Na drie behandelingen werden in twee hersengebieden 
significant meer activiteiten gevonden bij: 
- een gebied in de linker- en rechterhersenhelft waarvan wordt aangenomen dat er een onderscheid 

tussen echte en vermeende dreigingen plaatsvindt (cyngulate anterior); 
- de linker frontale cortex, waarvan wordt aangenomen dat er een belangrijke functie in het 

informatieverwerken plaatsvindt (De Jongh en Ten Broeke, 1998). 
In dit kader is ook de bevinding van Van der Kolk van grote betekenis dat het Centrum van Broca 
(lees: het taalcentrum) door het psychotrauma wordt geblokkeerd en als gevolg van 
psychotherapeutische ingreep wordt geactiveerd (zie ook onze conclusies in 6.03). 
Door deze en andere onderzoeken komen Gersons en Carlier tot de conclusie dat daar aanleiding is om 
de onwennigheid voor deze therapie te overwinnen en open te staan voor deze innovatieve 
behandeling (Gersons en Carlier, 1998). 
 
 
9.2.8 Creatieve therapie 
De schrijfopdrachten kunnen eventueel ondergebracht worden bij creatieve therapeutische vormen; dit 
is echter niet gedaan, vanwege de hoge verbale eisen die aan de schrijfopdrachten gesteld worden en 
omdat verbale creativiteit onder invloed van leemte belemmerd kan worden. 
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Creatieve of expressietherapie bestaat waarschijnlijk al sinds de opkomst van de homo erectus. 
De uit de steentijd nog bewaard gebleven expressie-uitingen mag men niet als kunstwerken 
beschouwen. De grottekeningen van Lascaux waren uiterst instrumenteel voor de bezwering van 
dagelijkse gevaren. Ze waren waarschijnlijk bedoeld om magische formules kracht bij te zetten, om 
geesten op te roepen en zelfs om exorcisme te bedrijven. 
 
We willen ons  in het navolgende beperken tot een drietal creatieve therapievormen en deze kort aan 
de orde stellen; te weten: 
• visualiserende; 
• beeldcommunicerende; 
• muzikale vormen. 
 
Ook nu zullen deze vormen met behulp van de leemte en toenemende wanordelijkheid besproken 
worden. 
 
a. Visualiserende vormen 
De American Art Therapy Association geeft voor de zo genoemde ‘visual art therapy’ de volgende 
omschrijving (Wertheim-Cahen, 1986): 
- het impliceert dat het creatief proces (bij visuele vormgeving) zowel conflicten kan bijleggen, als 

zelfbewustzijn en persoonlijke groei kan bevorderen; 
- daarnaast kunnen zowel het product als de associatieve referenties gebruikt worden, in een poging 

het individu een betere relatie tussen zijn innerlijke en uiterlijke werelden te laten ontdekken. 
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om creatieve impulsen en om emotionele expressie; wat inhoudt dat er 
gewerkt wordt naar creatieve uitingen, waarbij expressieve communicatie een essentieel onderdeel 
vormt. 
Door deze communicatie hoopt men een katharsis te bereiken, hetgeen meestal gezien wordt als 
'positieve communicatie met het onbewuste en het onderbewuste'. 
In het geval van leemte kan men een dergelijke communicatie moeilijk verwachten. Het verzwijgen 
heeft een zo veel tenaciteit dat visuele expressieve communicatie waarschijnlijk niet op bevredigende 
wijze tot stand te brengen is. 
 
b. Beeldcommunicatie 
Het begrip beeldcommunicatie is in de kinderpsychotherapie bekend en is tussen 1945 en 1955 binnen 
het toenmalige Pedagogisch Instituut Rijksuniversiteit te Utrecht o.l.v. Langeveld ontwikkeld. 
Tot dan toe was kinderpsychotherapie vooral een afwachtend toekijken naar het kinderspel met 
regelmatige interventies ter duiding. 
Bij beeldcommunicatie wilde men zich als volwassen therapeut de speltaal van het kind eigen maken 
en ging men er vanuit dat kinderen geen duiding van een therapeut nodig hadden (Hellendoorn et al., 
1981). 
Langeveld vond dat er iets grondig met de communicatie tussen een kind en zijn omgeving mis is als 
het kind voor psychotherapeutische hulp aangemeld wordt. Hij had een fundamenteel bezwaar tegen 
een te sterke nadruk op het gesprek als middel tot hulpverlening. Er waren volgens hem wezenlijke 
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grenzen aan het uitspreekbare en daarmee komt hij waarschijnlijk ongewild eerder tegemoet aan de 
grenzen die het lacunaire benoemingsproces oplegt. 
Met hulp van spelvormen kan men de niet hanteerbare  invloed van leemte verkleinen. 
Het samenspelen is in de beeldcommunicatie de kern van het therapeutische gebeuren. Interessant zijn 
in dit verband de spelkenmerken, zoals Buytendijk die in 1932 geformuleerd heeft35: 
- elk spel  is bewegend en dynamisch, dat wil zeggen dat er geen spel zonder motorische 

geïnvolveerdheid denkbaar is; 
-  in elk spel kan men een wisselende gerichtheid onderscheiden. Door de speelse dynamiek is elk spel 

in wezen onvoorspelbaar. Belangrijk is daarbij dat een spel niet op het bereiken van een buiten 
zichzelf gelegen doel uit is; 

- een spel is intentioneel,  dat wil zeggen dat spelen altijd een spel met iets of met een ander inhoudt en 
zodoende op de omgeving betrokken is. 

Er is echter gesteld dat de functie van de taal principieel op communicatie gericht is en dat woorden 
meer dan eens te kort kunnen schieten. Er ontstaat dan een afstand tussen datgene wat men onder 
woorden tracht te brengen en de woorden die ter beschikking staan. Dit is het kernpunt van onze 
opvattingen over leemte. 
- een spel kan echter ook woordloos gespeeld worden. Extralinguale elementen als lichaamstaal zijn 

dan veel belangrijker dan woorden. Beeldcommunicatie maakt daarom ook van woordloze spelen 
gebruik en niet alleen van pantomime; 

- elk spel heeft een dubbelzinnige relatie tot de wereld. Een spel is namelijk ‘net echt’; het geeft geen 
realiteit weer en is toch geen schijn (Buytendijk, 1932). 

 
Beeldcommunicatie als psychotherapie is niet voor elk kind geschikt. Hoewel een kind in de therapie 
zijn gevoelens en gedachten niet ten koste van alles onder woorden hoeft te brengen, is het uiteraard 
wel van belang dat het kind geleerd heeft te spelen, dat het verhaaltjes kan bedenken en andere 
communicatieve vaardigheden bezit. 
Deze vorm van therapie is mogelijk geschikt voor kinderen die tijdens het benoemen van existentieel-
emotionele ervaringen problemen ondervinden. Het is mogelijk minder geschikt voor volwassenen, 
omdat volwassenen  het volledig opgaan in het spel vaak afgeleerd hebben. 
In een spel wordt ook het onderliggend probleem uitgebeeld en via gedragsuitingen vindt er een 
directe terugkoppeling met het emotionele beleven plaats. Er vindt dan tevens een herkenning plaats 
van datgene dat men niet heeft kunnen benoemen, zodat het benoemen als zodanig aan relevantie 
inboet. 
Een verdienste van deze benadering is ook, dat men pogingen heeft gedaan de theoretische inzichten 
empirisch te onderbouwen. 
 
c. Muzikale vormen 
Pythagoras ontwikkelde zijn wiskundig model van snaarlengte en toonhoogte in een tijd dat muziek 
nog als een medicijn voor de geest werd beschouwd. 

                                                 
35 Uiteraard wordt hierbij niet aan denkspelen of andere gezelschapsspelen gedacht. 
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Het heeft in feite tot de twintiger jaren van deze eeuw geduurd voordat er weer op psychologisch 
wetenschappelijke wijze aandacht aan muziek werd besteed.  
Na de Tweede Wereldoorlog werden relaties aangetoond tussen muziek en veranderingen in 
lichamelijke-, stemmings- en algemeen geestelijke gezondheid (Feder, 1981).  
Hoewel men bij muziek zich in theoretische zin van een meta-wiskundig model bedient, en daarmee 
gebruik maakt van een in abstracte symbolen vastgelegde communicatievorm, is dit in geen enkel 
opzicht gelijk te stellen met de in taal vastgelegde symbolen, waarover de getraumatiseerde met 
betrekking tot zijn trauma-ervaring niet kan beschikken. 
Voorzover muziek helend kan werken, komt dit voort uit de positieve emotionele indrukvorming die 
de klankrepresentaties van de abstracte symbolen bewerkstelligt. 
Het voordeel van muziekuitingen is dat muziek evenals taal orde in chaos probeert te brengen, echter 
zonder een beroep te doen op expliciete cognities. Dit geldt ook voor atonale muziek. 
Bij Levelt is aangegeven dat de zo genoemde ‘prosody generator’ ritmen en toonhoogten 
bewerkstelligt. Het is opvallend dat men in veel gevallen hier geen gebruik van maakt om traumatische 
ervaringen te beschrijven. Dit zal met name gebeuren als de invloed van AECL groot is en men op 
monotone, rigide werktuiglijke wijze tracht de eigen ervaringen te beschrijven. Een wezenlijke 
verbinding met de in de alarmreactie gefundeerde negatieve emoties zal echter nauwelijks of niet tot 
stand kunnen komen. 
Men kan zich daarom afvragen of muziektherapie bij zeer ernstige trauma’s die hulp kan verschaffen. 
 
9.2.9 De-conditionering 
Verwerking van extreem traumatische ervaringen tracht men ook wel met behulp van conditionerings 
principes te bewerkstelligen.. 
In het algemeen onderscheidt men twee typen conditionering: 
1. de klassieke en 
2. de operante conditionering. 
 
Aangeleerde hulpeloosheid kan men beschouwen als een leerproces dat door conditionering tot stand 
is gekomen. Het is een vorm van aangeleerd respondent gedrag en op het eerste gezicht lijkt het (de 
door Seligman toegevoegde) attributieconcept de theorie van aangeleerde hulpeloosheid kwalitatief te 
versterken. Toch is nog steeds geen bevredigende  verklaring gegeven wat precies de rol is van 
conditionering bij extreem negatieve ervaringen. 
In ieder geval kan men stellen dat bij PTSD de opgedane ervaringen principieel uiterst negatief zijn en 
dat deze negatieve ervaringen ook op latere positieve ervaringen door kunnen werken. Dat men 
exclusief op grond van de vaststelling van aangeleerde hulpeloosheid voorspellende voorwaarden 
exact kan aangeven, is nog onvoldoende onderzocht. 
Bakker-De Pree wijst erop dat in de wijze waarop het individu stimuli beantwoordt zijn 
bestaansbelang steeds centraal staat (Bakker-De Pree, 1987).  
Tijdens traumatische ervaringen staan de bestaansbelangen in de meest uitgesproken vorm centraal; 
hetgeen ook doorwerkt bij ernstige leemte: in de interactie met de omgeving probeert men zich steeds 
van de bedreiging af te wenden. Dit afwenden kan geconditioneerde negatieve vermijdings effecten 
bevorderen en door associatieve generalisaties versterken 

 177 



 
9.3 Desensitisatie 
Desensitisatie gaat uit van deconditioneringsprocessen om aangeleerde angstreacties ongedaan te 
maken. 
Desensitisatie is één van de meest effectieve therapeutische technieken. Het is in het begin van de 
jaren vijftig voor het eerst door Wolpe op een wetenschappelijke wijze beschreven. Al spoedig 
volgden meerdere publicaties, waarbij Wilkins in 1971 opmerkte dat de belangrijkste controverse met 
betrekking tot systematische desensitisatie zich niet toespitste op de doeltreffendheid, maar meer op de 
mechanismen die voor angstreductie verantwoordelijk zijn (zie: Kazdin en Wilcoxon, 1976). 
In het begin onderscheidde men drie essentiële componenten bij desensitisatie: 
1. ‘a strong anxiety-competing component’; 
2. ‘a graded series of anxiety-provoking stimuli’; 
3. ‘contiguous pairing of the aversive stimuli and competing responses’ (Kazdin en Wilcoxon, 1976). 
Desensitisatie is bedoeld om vooral overspoelende angstgevoelens door ermee strijdige 
belevingscomponenten te neutraliseren, dat wil zeggen via het aangaan van een confrontatie juist met 
die gegevens die normaal angst oproepen (de zo genoemde ‘cues’).  
In feite is de confronterende voorstelling van angstoproepende beelden als noodzakelijke component 
op te vatten; waarbij uiteenlopende positieve (niet-angstoproepende) ervaringen kunnen worden 
toegepast. Dit is een conclusie die ook Wilkins trok, als men het oproepen van die beelden als 
mechanisme voor angstreductie opvat. 
Wat bij desensitisatie gebeurt kan men als ‘counter conditioning’ beschouwen: de angst wordt 
verminderd door angstoproepende stimuli te koppelen aan een niet-angstoproepende response. Het 
maakt daarbij in feite niet uit welke response daarvoor gebruikt wordt. Het kan gaan om het 
voorstellen van positieve beelden, als het maar een hoge mate van relaxatie oplevert. 
 
Er bestaan diverse vormen van relaxatie, zoals Autogene Training en meditatie die op het 
zenboeddhisme is gestoeld. Het blijkt bij voorbeeld dat de zo genoemde mantra’s36 (als deze in een 
ontspannen houding en in stilte als magisch gerepresenteerd wordt uitgesproken) een uitgesproken 
effect hebben op het vegetatieve zenuwstelsel en zelfs tot een substantiële daling van de bloeddruk 
leiden (zie: Defares, 1997). In zijn artikel wijst Defares ook op andere biofeedback methoden, met 
name de EEG- en de Myografie-Feedback. 
Bakker-de Pree heeft aangetoond dat positieve fysiologische parameters (zoals het optreden van 
Alpha-ritme bij EEG-feedback) sterk afhankelijk zijn van de zintuiglijke modaliteit, die tijdens de bio-
feedbacksessie in het geding is (Bakker-De Pree, 1987). Bij EEG-feedback moet men dus op de hoede 
zijn en niet ongenuanceerd op het relaxatie-effect vertrouwen.  
Benoemingsproblemen, zoals bij een sterke invloed van leemte, kunnen met behulp van biofeedback 
gestuurde desensitisatie, verkleind worden. 
Relaxatie is daarom een zeer effectief medium en kan in het bijzonder worden bevorderd als er 
aandacht besteed wordt aan optimale ademhalingspatronen. Ademhaling als facilitair hulpmiddel is 
                                                 
36 Voor een buitenstaander kan een mantra een volkomen zinloze betekenis hebben; hetgeen voor de gebruiker echter niet het geval 
is. Vandaar dat een mantra altijd ‘geheim’ wordt gehouden: alleen de gebruiker kent zijn eigen mantra; soms heeft hij het van een 
leraar meegekregen. 
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uitermate geschikt om relaxatie te optimaliseren, waarna extinctie of uitdoving van overspoelende 
angst snel kan optreden. 
 
9.3.1 Het desensitisatieproces 
In het begin de jaren vijftig van de vorige eeuw werden de eerste onderzoeken naar het effect van 
desensitisatie gepubliceerd. Het werk van Wolpe stimuleerde anderen om onderzoek te verrichten en te 
publiceren (Kazdin en Wilcoxon, 1976). 
In het artikel onderzoeken Kazdin en Wilcoxon op puur methodologische gronden het volgende 
twistpunt: de vooronderstelde conceptionele basis van desensitisatie dat specifieke therapeutische 
bestanddelen naast niet specifieke behandeling een verklaring geven voor gedragsverandering. 
Zij doen dit naar aanleiding van een grote verscheidenheid van studies. Veel van die studies tonen aan 
dat desensitisatie superieur is ten opzichte van zo genoemde ‘nonspecific treatment’ controle groepen. 
Gedurende meerdere decennia is systematische desensitisatie intensief bestudeerd. Dit betekent zeker 
niet dat elk volgend onderzoek overbodig is, aangezien men met behulp van de uitslagen verbeteringen 
in het desensitisatie kan aanbrengen. 
Het is empirisch niet gemakkelijk om de ‘nonspecific treatment effects’ bij desensitisatieonderzoek uit 
te sluiten (dit geldt in zeker opzicht ook voor het onderzoek naar de effecten van EMDR). 
 
Bij desensitisatie wordt vaak uitgegaan wordt van twee theoretische uitgangspunten: 
- de contra-conditioneringstheorie, waarbij de nadruk ligt op het belang van geleidelijke confrontatie 
met tot dan toe vermeden stimuli; 
- de theorie van aangeleerde hulpeloosheid, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden 
die het gevoel van controle moeten versterken (Brom, Kleber en Defares et al., 1986).. 
 
Een interessante en voor velen relatief nog onbekende vorm van desensitisatie is de 
ademhalingsregulatie, zoals die door Respicon® wordt bewerkstelligd. 
De verwerking van traumatische ervaringen door desensitisatie en waarbij de Respicon-methode 
toegepast is, wordt door Brom,  Kleber en Defares beschreven. 
Juist vanwege de positieve bevindingen bij het toepassen van het biofeedback apparaat Respicon®, zal 
nu kort ingegaan worden op de methodiek van het apparaat. Met dit apparaat wordt op een ontspannen 
wijze de adem gereguleerd, zodat via de regulatie van bloedgassen een optimale toestand van relaxatie 
wordt bewerkstelligd – na het bereiken van optimale relaxatie vindt een confrontatie met de 
traumatische ervaringen plaats. 
De ademhaling wordt gecorrigeerd op verschillende onderdelen: 
- de ademfrequentie; 
- de verhouding tussen in- en uitademing en 
- de daarmee samenhangende pauzes. 
Afgezien van de toepassing tijdens de desensitisatiesessie kan in een voorgaande training een positieve 
herconditionering van de ademhaling worden bereikt37. 

                                                 
37 Met behulp van een apparaat als Respicon® kan een cliënt zijn ademhaling door middel van een gerichte training optimaliseren. 
De werking is meervoudig: 
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Brom, Kleber en Defares hebben voor hun onderzoek een speciaal conglomeraat van opeenvolgende 
elementen opgezet om desensitisatie in een psychotherapeutische procedure toe te passen bij ernstige 
psychotraumatische slachtoffers (Brom, Kleber en Defares, 1986). 
Gedurende het proces van desensitisatie onderscheidden Brom, Kleber en Defares 5 opeenvolgende 
elementen: 
1. de behandelingsplanning (bepaald wordt hoe vaak, hoe lang en waar de therapeut en de cliënt elkaar 
zullen ontmoeten); 
2. het op de hoogte stellen van de cliënt van de behandelingsmethodiek (men kan dit het beste als het 
behandelingsplan omschrijven. Een behandelingsplan is de mondeling of schriftelijk vastgelegde route 
die de therapie zal volgen.); 
3. exploratie en constructie van de opbouw van de werkelementen (vooral de constructies zullen in het 
behandelingsplan opgenomen zijn); 
4. ontspanning; 
5. het desensitisatieproces. 
Tijdens een behandeling zal een ‘controlerende’ terugkoppeling noodzakelijk zijn om het proces van 
desensitisatie zo optimaal mogelijk te doen verlopen. 
 
Een desensitisatieproces, waarbij met name ademhalingsregulatie centraal staat, biedt interessante 
perspectieven; omdat (als gevolg van ernstige ontregeling van het fysiologische systeem) andere 
vormen om relaxatie te bewerkstelligen (zoals spierrelaxatie, visualisatie en dergelijke) een geringere 
kans hebben om in voldoende mate als tegenkracht te dienen. 
Een combinatie van desensitisatie en een daaropvolgende cognitief georiënteerde therapievorm, 
waarmee de cliënt affiniteit ervaart, kan uiteindelijk leiden tot de verwerking van het trauma. 
Bij PTSD met sterke AECL-invloed gaat de voorkeur uit naar een relaxatiemethode die aan de 
volgende condities dient te voldoen: 
- het moet een rechtstreekse methode zijn, dat wil zeggen er mag bij voorbaat geen overmatige 

inspanning of concentratie vereist worden; 
- de op een dergelijke wijze bereikte ontspanning wordt benut als uitgangspunt om traumatische 

ervaringen tot verwerking te brengen. Dit betekent dat een relaxatiemethode nooit als een 
psychotherapie aangeboden kan worden, maar wel als intermediair. 

                                                                                                                                                                  
1. Er kan een optimale ademhaling gerealiseerd worden (hetgeen een positief effect heeft op de samenstelling en de relatieve proportie 

van de bloedgassen); 
2. Deze bloedgassen, te weten zuurstof en koolzuur zijn tevens belangrijke intermediaire biochemische stoffen om de katalysatorische 

werking van enzymactiviteit te versnellen; 
3. De optimalisatie van de zuurgraad (de PH-waarde) van het bloed wordt ook door één der bloedgasparameters (CO2-niveau) beïn-

vloed; terwijl een goede PH op haar beurt eveneens enzymactiviteit stimuleert. 
4. Hieruit kan men concluderen dat een optimale ademhaling een zeer gunstig effect uitoefent op de biochemische status van het 

organisme. 
Daarbij mag men de betekenis van glucose niet uit het oog verliezen. Glucose is de exclusieve brandstof voor het hersenmetabolisme 
(Defares, 1997). 
Het blijkt dat onverwerkte life-events, die tot een toestand van depressies geleid hebben, een ontregeling bewerkstelligen in alle 
hersendelen. Dit wordt bevestigd door een verhoogd gebruik van glucose in deze hersendelen (Korf, 1996). 
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9.3.2 Desensitisatie en AECL 
De sterke nadruk die bij desensitisatie op lichamelijke functioneren gelegd wordt, zoals ademhalings- 
en ontspanningsoefeningen, levert een bijdrage om de invloed van leemte te doen verminderen. 
Dergelijke oefeningen brengen de cliënt in een toestand van relaxatie die mogelijkheden biedt om de 
psychofysiologische stabiliteit te bevorderen – waardoor tevens de fysiologische ontregeling wordt 
opgeheven en er mogelijkheden ontstaan om blokkades op te heffen (het is aannemelijk dat 
soortgelijke effecten als Van der Kolk die met EMDR heeft aangetoond, ontstaan. Zie 9.2.7). 
Vormen van desensitisatie werden in oriëntaalse geneeswijzen al duizenden jaren gehanteerd. In 3.6 is 
reeds over Ramacharaka geschreven. In zijn boekje uit 1905 behandelt hij ademhalingsoefeningen, die 
uitermate geschikt zouden zijn om emoties onder controle te leren brengen. 
De oefening die hij geeft is volgens huidige inzichten op te vatten als een vorm van desensitisatie: hij 
adviseert een regelmatige ademhaling, waarbij de concentratie op de solar plexus gericht moet worden. 
Vervolgens moet het mentale bevel “Ga Uit!” gegeven worden, zodra men wil uitademen. Gelijktijdig 
moet er een mentaal beeld van de ongewenste emoties gevormd worden, opdat dat beeld met de 
uitademing uitgedreven kan worden. Dit moet zeven maal herhaald worden en door een verfrissende 
ademteug afgesloten worden. Ramacharaka waarschuwt daarbij dat het mentale bevel ‘gemeend’ moet 
worden geuit, omdat het anders niets zal opleveren (Ramacharaka, 1905) 
Hieruit spreekt weliswaar een sterk geloof in magisch-rituele handelingen, aangezien het getal 7 een 
magisch getal is. Het mag eveneens duidelijk zijn dat de opvattingen van Ramacharaka vanuit 
traditionele geneeswijzen bekeken moeten worden. Als voorloper van een geavanceerde indicatie van 
de ademhaling ten behoeve van traumadesensitisatie is deze oriëntaalse werkwijze vermeldenswaard. 
Het respiratoir gestuurde desensitisatieproces is in eerste instantie niet cognitief en vereist in eerste 
instantie geen verbale mediatie (het ten koste van alles zoeken naar woorden). 
Een dergelijk desensitisatieproces zal ook niet direct noodzaken om ten koste van alles naar woorden 
te zoeken. Dit sluit geenszins uit dat cognitieve coderingen het desensitisatieproces kunnen versterken. 
Brom, Kleber en Defares hebben aan de desensitisatieprocedure een afsluitende cognitieve codering 
toegevoegd: “het is voorbij, ik laat het los”. Hiermee wordt benadrukt dat de traumatische ervaring 
een in het verleden plaatsgevonden historisch feit betrof dat in het hier en nu kan worden losgelaten. 
Overigens leidt het herstel wél tot een verbetering van het spraakvermogen en zal de persoon met hulp 
van interne dialogen het verwerkingsproces verder op gang kunnen brengen. Het is hierbij van groot 
belang om de traumatische ervaringen in te passen in het verdere verloop van het eigen bestaan. 
 
9.4 Kort commentaar 
Aangezien de meeste psychotherapieën hun grondvesten in de taal vinden, zelfs als het om non-
verbale uitingsvormen gaat, zullen de meeste therapieën weinig verlichting kunnen geven als er sprake 
van AECL is. 
Met name respiratoire desensitisatie is minder taalafhankelijk en zal ons inziens betere resultaten 
opleveren om de invloed van AECL te verkleinen of te vermijden. 
De aandacht die besteed werd aan de zo genoemde Respicon-methode was als voorbeeld bedoeld. 

 181 



Andere desensitisatietechnieken zullen waarschijnlijk eveneens goede resultaten kunnen opleveren, 
waarbij men echter steeds in oog moet houden of een bepaalde techniek werkelijk tot desensitisatie 
gerekend kan worden. 
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SAMENVATTING 
 
 
In deze studie wordt uitgegaan van het gegeven dat na een ernstig existentieel traumatische ervaring de 
doorgestane verschrikkingen niet adequaat verwoord kunnen worden. Er kan dan sprake zijn van 
Posttraumatische Stressstoornissen (PTSD). 
In hoofdstuk 1 worden enkele uitgangspunten van deze studie aangegeven. Centraal staat hierbij dat er 
in eerste instantie uitgegaan wordt van de ervaring van diepingrijpende schokkende gebeurtenissen. 
Gewezen wordt op het belang van de taal.  
De doelstelling van deze studie is dan ook de analyse van het ervaringsgegeven dat mensen ernstig 
traumatiserende existentiële ervaringen (en die hen nog steeds negatief bezighouden) niet adequaat 
onder woorden kunnen brengen.  
Het is van belang te weten hoe deze benoemingsproblemen kunnen ontstaat en of opgeheven kunnen 
worden. 
 
In hoofdstuk 2 wordt PTSD gedefinieerd en in relatie tot het uitdrukken via de taal besproken en nader 
afgebakend. 
Om tot een duidelijke afbakening te komen zijn de volgende verschijnselen nader bekeken: afasie, 
alexie, amnesie, psychologische en morele anesthesie, alsmede neurasthenie en angstneurose. 
Vervolgens is het onderscheid tussen type 1 en type 2 PTSD gemaakt, om de ervaren zwaarte van een 
traumatiserende ervaring te kunnen inschatten. 
Benoemingsproblemen die ná ernstige traumatische ervaringen kunnen optreden, zijn van andere orde 
dan de taalproblemen die onderkend worden op grond van psychologische factoren, alsmede 
fysiologische factoren. 
In dit kader wordt aandacht aan het fenomeen dissociatie besteed,. 
Het loskoppelen van opgedane ervaringsbeelden uit het alledaagse bewustzijn is op te vatten als een 
verdringingsmechanisme en niet als een cognitief gestuurd proces. 
Dat dissociatie benoemingsproblemen kan opleveren, treffen we ook aan bij het terughalen van 
herinneringen. Er wordt hierbij gerefereerd aan een brede discussie over dissociatie en het terughalen 
van herinneringen.  
 
‘Case-studies’ kunnen problemen waarmee slachtoffers van PTSD worstelen, verduidelijken. Hierover 
gaat hoofdstuk 3. 
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Allereerst is er een case-study over type 2 PTSD en vervolgens worden enkele case-studies gegeven, 
zoals die uit de wereldliteratuur zijn overgeleverd. 
Bij deze gevalsbeschrijvingen stonden zowel extralingualiteit als emotionele belevingsaspecten en 
lichamelijke sensaties centraal. 
 
Hersenfysiologisch onderzoek toont aan dat de lichaamseigen chemische veranderingen de beleving 
van zeer ernstige traumatische ervaringen in grote mate beïnvloeden. 
Van der Kolk geeft aan dat het ‘herinneren’ van een trauma bij elke prikkeling door een 
overconditionering wordt veroorzaakt. Het is echter de vraag of het daarbij gaat om de aard van de 
prikkeling, of om de overprikkeldheid van de amygdala. De endogene opiaten zullen dan niet tot een 
dempend effect hebben geleid. Hierover gaat hoofdstuk 4. 
Belangrijk is hierbij de vraag in hoeverre het herinneren van een trauma werkelijk authentiek is. We 
hebben aangegeven dat er een stelselmatige vertekening van de oorspronkelijke input kan optreden.  
Dit hebben we beschreven als een baaierd van ongeordendheid – een kluwen van chaotische 
emotionele belevingen, gekoppeld aan bedreigende beelden. Een dergelijke baaierd is niet verder te 
ontwarren verklonterd en laat als zodanig geen enkele gesystematiseerde onderverdeling toe. 
Dit zorgt ervoor dat men bij het herbeleven van een traumatische gebeurtenis kan ‘verstommen’ (Van 
der Kolk noemt dit ‘spraakloze terreur’). 
Hersenfysiologisch is aangetoond dat het centrum van Broca niet meer goed werkt als er een 
herbeleving van een trauma plaatsvindt. Dit belemmert in hoge mate de taalgebonden uitingen. 
Verder toont onderzoek van onder andere Morris aan dat de activiteit van de amygdala het extreemst is 
ná een angstaanjagende gebeurtenis en een essentiële rol speelt bij het ontwikkelen van extreme 
angsten.  
Bij PTSD is de angst door de traumatische ervaringen zó overheersend dat er sprake is van een 
chronische alarmreactie. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrekkige opslag in het lange termijn 
geheugen.  
Het opslaan gebeurt echter niet logisch. Er is eerder sprake van chaotische verbindingen (wat eerder is 
aangegeven als de vorming van ‘baaierds van wanordelijkheden’). Als de informatie fragmentarisch, 
dat wil zeggen wanordelijk wordt opgeslagen, dan is de consequentie dat het terughalen van 
geheugeninhouden moeilijker en vooral onbetrouwbaarder wordt als er sprake van PTSD is. 
Een ander facet van herinneringssporen zijn de zo genoemde hervonden herinneringen. Dergelijke 
herinneringen zijn vooral aan de orde als er sprake zou zijn van dissociatie en andere dissociatieve 
verschijnselen. De kritiek op hervonden herinneringen is vooral gericht op het onbetrouwbare karakter 
ervan. 
Dit bracht ons er toe om een onderscheid te maken tussen twee soorten herinneringen: 
- de hervonden herinneringen, die wij reserveren voor afgeleide fantasie, waardoor er in feite niet 
‘hervonden’ is en derhalve elke ‘hervinding’ ten onrechte is te beschouwen; 
- de opgediepte herinneringen, dit zijn herinneringen aan gebeurtenissen die weldegelijk plaats hebben 
gevonden, maar door ruis in het opnameproces op schamele wijze in het geheugen terecht zijn 
gekomen. 
 
De condities van kwetsbaarheid worden in hoofdstuk 5 tot vier condities beperkt:  
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1. het bereikte zelfbeeld  
2. de mogelijkheden voor social support  
3. het gebruik van copingstrategieën 
4. de ervaren zwaarte. 

Bij het zelfbeeld maken wij een onderscheid tussen een positief en een negatief zelfbeeld . 
Het zelfbeeld ontstaat in communicatie met anderen (de zo genoemde ‘social speech’), maar ook in 
communicatie met zichzelf (de zo genoemde ‘inner speech’). Vygotski stelt dat de ‘social speech’ 
op een open communicatief taalgebruik wijst, terwijl de ‘inner speech’ zich veelal beperkt tot 
bepaalde sleutelwoorden en zo de progressie beperkt. 
Een dergelijke beperking in taaluitingen zien we bij ernstig getraumatiseerden. 
Het zelfbeeld kan ook onder invloed van chaotische ervaringen verstoord worden. We hebben 
ruime aandacht aan deze invloed besteed, omdat de door Cannon geïntroduceerde ‘homeostase’ 
onder druk kan komen door chaotisering. Hierbij hebben wij het begrip deficiënt quasi-stationair 
evenwicht geïntroduceerd  
Het zelfbeeld is ook gerelateerd aan ‘social support’. Dit staat tevens in verband met het begrip 
‘coping’. Het copingsgedrag tijdens een traumatische ervaring is in het algemeen ‘homeotroof’. 
Niet elke copingsstrategie is positief te noemen, sommige strategieën kunnen zelfs tot hun eigen 
ondergang bijdragen. Daarom wordt er hier gepleit voor een onderscheid tussen ‘coping’ en ‘anti-
coping’. Onder ‘anti-coping’ verstaan wij ‘het vluchten uit de werkelijkheid’, zoals verdoving, 
alexithymia en anhedonie. 
Elke beleving van een traumatische ervaring is een gevolg van een onmiddellijke onreflexieve 
subjectieve afweging van de zwaarte van de bedreiging. Dit verklaart de uiteenlopende reacties van 
slachtoffers op eenzelfde ramp. Bij een dergelijke afweging maakt het veel uit of het vermogen om 
de taal volledig te kunnen hanteren wel of niet intact is gebleven. 
 
Om benoemingsproblemen ná ernstig traumatische gebeurtenissen beter te begrijpen is in hoofdstuk 6 
aandacht besteed aan de opvattingen van zowel Frijda als Levelt. 
Frijda’s opvattingen geven zicht op de emotionele (her)beleving van traumatische ervaringen, doordat 
het mogelijk is deze op basis van een cognitief model met behulp van ‘concerns’ te beschrijven. 
Levelt’s opvattingen over ‘het spreken’ zijn voor de theorievorming over benoemingsproblemen 
relevant om er achter te komen hóe men traumatische ervaringen onder woorden kan brengen. 
Met name als het spraakcentrum van Broca onder invloed van de trauma-effecten wordt aangetast, 
houdt dit niet alleen in dat secundair het auditieve expressie vermogen lacunair is, maar dat ook het 
globale vermogen om relevante noties (intenties en bedoelingen) in taal om te zetten, belemmerd 
wordt. 
 
In hoofdstuk 7 wordt het begrip Affect Emotionele Coderings Leemte (AECL) geïntroduceerd. 
Naarmate men vaardiger in het taalgebruik wordt, zal de gebruikte taal een meer regulerend karakter 
gaan vertonen. Bij een verstoring valt deze regulatie gedeeltelijk weg. 
In ons betoog hebben we overeenkomsten en verschillen tussen ‘concerns’, kernwoorden en AECL 
aangegeven, zoals deze zich kunnen manifesteren onder de conditie van extreme traumabeleving. 
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Geconcludeerd kan worden dat bij extreme traumatisering een aantasting van het dagelijkse 
functioneren te verwachten is – als gevolg van coderings- respectievelijk decoderingsproblemen. 
Dit kan tot afgeslotenheid leiden, omdat concrete taaluitingen steeds een fragmentarische inadequate 
afspiegeling van de subjectieve beleving zijn. De relevantie voor wederzijdse verstaanbaarheid moet 
men in de mate van afgeslotenheid zoeken: hoe groter de afgeslotenheid is qua communicatie 
mogelijkheden via de taal, des te geringen de kans op adequate communicatie zal zijn. 
Er kan bij trauma’s derhalve Affect Emotionele Coderings Leemte in het benoemingsproces optreden. 
Onder Affect Emotionele Coderings Leemte (AECL) wordt verstaan de taalpsychologische afstand 
tussen de beleving van existentieel-emotionele ervaringen en het benoemen van diezelfde ervaringen, 
waarbij geïmpliceerd is dat een onvermogen optreedt om belevingscomponenten van deze ervaringen 
via de taal tot uiting te brengen. 
 
In hoofdstuk 8 komt het verband tussen stress en AECL ter sprake. 
Hoewel het begrip ‘stress’ uit de fysica afkomstig is, wordt het ook in de psychologische 
wetenschappen gehanteerd. Daar wordt het gebruikt om de mate van psychische spanning of druk aan 
te geven. 
Bij de definiëring van AECL is uitgegaan van het onvermogen om existentiële belevingskwaliteiten 
van ervaren emoties adequaat te kunnen verwoorden. AECL is dan ook te verwachten als het naakte 
bestaan op de proef gesteld is geweest, als het organisme onder hevige psychische druk heeft gestaan. 
Er wordt daarom aandacht besteed aan diverse stresstheorieën: 
Op grond van historische overwegingen richt de aandacht zich eerst op het ‘response based 
stressmodel’ van Selye, en aan het er aan verwante model van Bastiaans.. 
‘Response based’ modellen zijn vrij mechanisch van opzet en houden weinig rekening met 
intrapsychische en psychologische interfererende processen. 
In ons betoog hebben we een poging gedaan om bij de ‘response based’ stressmodel intermediaire 
factoren aan te geven die van invloed zijn op de door Selye onderscheiden fasen. 
Er wordt geen aandacht geschonken aan ‘stimulus based’stressmodellen, omdat tot dusverre niet 
duidelijk uitgewerkt is welke stimuli op valide wijze een diagnose over stress op kan leveren. 
 
In hoofdstuk 9 wordt geschetst wat er gedaan kan worden om de invloed van AECL te verkleinen. 
Enkele bekende interventies worden besproken en geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
stressfasering zoals Horowitz die aangeeft (‘outcry’ – ‘denial’ – ‘intrusion’ – ‘verwerking’ – 
voltooiing). 
Onderzoekers als Van der Hart stellen dat bij hypnotherapie weinig resultaten zijn te verwachten bij 
ernstige PTSD als die gepaard gaat met een grote mate van psycho-fysiologische instabiliteit. Men kan 
dan nl. geen zelfexploratie verwachten.  
Het gebruiken van schrijfopdrachten kan door de invloed van AECL problemen opleveren. 
De psychodynamische therapie, zoals Horowitz die ontwikkeld heeft, gaat er van uit dat de negatieve 
herinneringen in iets andere vorm steeds weer aangeboden kunnen worden. Deze negatieve 
herinneringen gaan gepaard met herinterpretaties, waarna ze uiteindelijk ze afgesloten kunnen worden. 
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Gezien het fragiele karakter van de mogelijkheden tot geheugenopslag zijn hier problemen te 
verwachten: bij zeer sterke invloed van AECL blijken de herinneringen in het geheel niet adequaat 
afgesloten te kunnen worden. 
De implosieve therapie wordt ook wel ‘flooding’ genoemd. Het balanceren op de rand van het 
verdraagbare versterkt in hoge mate het door ons geformuleerde deficiënt quasi-stationair evenwicht. 
Als de AECL extra sterk is kunnen explosieve vormen van implosiviteit ontstaan, met alle gevolgen 
vandien.  
De directieve therapie is sturend afwachtend. Dit houdt in dat men minder snel verstrikt zal raken in 
een rigide afweer, of juist juist terechtkomen in een dwangmatig alternerend reactiepatroon. Het laatste 
kan tot zelfdestructie leiden, vooral als de invloed van AECL groot is. Directieve therapie kan daarom 
in zekere zin behulpzaam zijn bij het behandelen van mensen die de invloed van AECL ervaren. 
Hierbij geldt uiteraard het voorbehoud die hiervoor ten aanzien van schrijfopdrachten gemaakt werd. 
De rationeel-emotieve therapie gaat noodzakelijkerwijs uit van een hoog verbaal niveau om  tot 
hercodering te komen. Bij AECL is dit niveau uiteraard verlaagd, hetgeen ook consequenties heeft 
voor de ‘silent speech’. De kans op een alternerende (automatisch verlopende) ‘negative selftalk’ zal 
toenemen. 
Het neuro-linguïstisch programmeren heeft een omstreden wetenschappelijke onderbouwing. Het 
komt optimistisch over, want het houdt weinig rekening met onzekerheden, of met een toenemende 
wanordelijkheid als de informatiestroom zijn bron in het trauma zelf heeft. Ook hierbij geldt dat bij 
sterke AECL de ‘negative selftalk’ zal toenemen.  
Naar aanleiding van de eye movement desensitization and reprocessing methode werd door de 
bevinding van Van der Kolk een interessante aanwijzing voor de juistheid van onze interpretaties 
gegeven. De bevinding is dat het Centrum van Broca (lees: het taalcentrum) door het psychotrauma 
wordt geblokkeerd en als gevolg van psychotherapeutische ingreep wordt geactiveerd, 
De creatieve therapie omvat een veelheid van creatieve uitingsvormen. Niet alle therapievormen zijn 
geschikt, en omdat spontane visuele uitbeeldingen van hetgeen men heeft meegemaakt dichter bij de 
beleving staan - daarom zijn met name van creatieve therapievormen iets positiefs te verwachten. 
Er is nog steeds geen bevredigende verklaring voorhanden wat precies de rol van de-conditionering bij 
positieve en negatieve ervaringen is. In het geval van ernstige invloed van AECL probeert men in 
interactie met zijn omgeving zich zo veel mogelijk van de gevoelde bedreiging af te wenden. Deze 
vermijding kan negatieve conditionerings effecten bevorderen en kan generalisaties door associaties 
versterken. 
Respiratoir gemedieerde desensitisatie is op ontspanning gebaseerd. Een extra voordeel van 
desensitisatie die gebruik maakt van ademhalingsresponses, is dat de psychofysiologische conditie van 
het organisme wordt geoptimaliseerd. 
Wat bij desensitisatie gebeurt, wordt veelal als ‘counter conditioning’ opgevat – de negatieve emoties 
worden verminderd door angst of andere negatieve emoties oproepende stimuli aan niet-
angstoproepende responsen te koppelen. Het spreekt vanzelf dat een optimale psychofysiologische 
conditie hiertoe in hoge mate bijdraagt. 
Een ander voordeel van dissociatie is dat de belevingen als zodanig niet in woorden weergegeven 
hoeven te worden. Desensitisatie is minder taalafhankelijk en is om deze reden het meest aangewezen 
om de invloed van AECL te verkleinen. 
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Summary 
 
This study postulates that a severe traumatic existential incident may be followed by a period when the endured horrors 
cannot be adequately verbalised. In such a case, the individual concerned may be suffering from Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD). 
Chapter 1 gives the basic assumptions of this study. The fact that truly shocking events have actually taken place and a 
deeply disturbing trauma has been experienced by the subject, is a fundamental presupposition.  
The importance of language is highlighted.  
The objective of this study is therefore the analysis of the phenomenon that following severe existential traumas, 
individuals are often unable to put their experience adequately into words, even though the experience still haunts 
them. 
It is important to know how these problems of naming are developing or how they can be dissolved 
 
In chapter 2 PTSD is defined in general and is then is discussed in the context of expression and language. In order to 
refine this definition, the following phenomena are examined further: aphasia, alexia, amnesia, psychological and 
emotional anaesthesia, as well as neurasthenia and anxiety neurosis. A distinction is made between Type 1 and Type 2 
PTSD in order to be able to assess the impact of traumatic experience on different individuals.  
Problems of designation that can appear following a severe trauma are of a different nature than linguistic problems 
resulting from psychological or physiological causes. Consideration is given to the phenomenon of dissociation in this 
context. 
An individual’s increasing disconnection from the mental images created by everyday experience can be interpreted as 
repression rather than a cognitively driven process. The fact that dissociation can cause problems of designation is also 
encountered in the recall of memories. Reference is made to extensive discussion on the subject of dissociation and the 
recollection of memories. 
 
Case studies can illuminate the kind of problems with which sufferers from PTSD have to struggle (this is the subject of 
chapter 3). In the first place there is a case study concerning Type 2 PTSD, followed by several case studies presented in 
literature. 
In these case discriptions extralinguality as well as emotional aspects of perception and physical sensations are put central. 
 
Physiological brain research indicates that changes in the bodily chemical balance influence the manner in which serious 
trauma is experienced. Van der Kolk suggests that over-conditioning causes the ‘recall’ of an earlier trauma at each 
stimulation. The question is whether it is the nature of the stimulation or the over-stimulation of the amygdala that is 
fundamental. In this case the endogenous opiates will not have caused a dampening/narcotic effect. This is the subject of 
chapter 4. 
 
The extent to which memory of a trauma can be considered authentic is an important question. We suggest that a systematic 
distortion of the original input may occur. We call this a tangle of disorder – a jumble of chaotic perceptions linked to 
threatening images. This tangle can no longer be unravelled and this precludes any further systematic structure. This leads to 
the phenomenon of individuals becoming ‘mute’ when they re-live a traumatic experience (Van der Kok calls this 
‘speechless terror’).  
It has been shown by brain-physiological research that the Centre of Broca does not function properly after re-living a 
trauma. This severely obstructs any language based expression. Research by Morris among others has shown that following 
a terrifying event the amygdala is most active and that this plays an essential role in the development of extreme anxiety. 
In the case of PTSD, the anxiety caused by trauma is so overwhelming that a chronic alarm-reaction may occur. One of the 
causes of this phenomenon is that storage in long-term memory is incomplete.  
Storage in memory does not occur in an ordered manner, but is created through chaotic connections (which we described 
earlier as the formation of a ‘tangle of disorder’).  If the information is fragmented, that is to say stored in a haphazard 
manner, the consequence will be that retrieval of the memory contents will become more difficult and in the case of PTSD 
especially unreliable. 
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Recovered memories – so called – are another aspect of memory-traces. Such memories are especially to be considered 
when we discuss dissociation and dissociative phenomena. The criticism of recovered memories is primarily based on 
their unreliable charater. 
This suggested to us that we should distinguish between sorts of memories: 
- recovered memories, a term which we reserve for diversionary fantasy, in which nothing has in fact been ‘recovered’ and 

every ‘recovered memory’ is to be considered as unreal; 
- dug-up memories, which are memories of events that have certainly taken place, but which due to noise had been recorded 

in memory in a haphazard way. 
 
In chapter 5 the prerequisites of vulnarability are limited to four in  number; 
1. the selfconcept that has been generated 
2. the availabity of social support 
3. the application of strategies for coping 
4. the percieved severity     
A distinction is made between positive and negative selfconcept. 
Selfconcept  is moulded by communication with others (so called ‘social speech’) but is also the result of 
communication with oneself (so called ‘inner speech’). Vygotski suggests that ‘social speech’ leads to open and 
communicative use of language, whereas ‘inner speech’ is restricted to specific key words and therefore its 
development is limited.  
The image of the selfconcept may become disturbed by chaotic experience. We consider this influence in some detail, 
because ‘homeostasis’, introduced by Cannon, may be put under stress by being subjected to disorder. In this context, 
we introduce the term deficient quasi-stationary equilibrium. 
Selfconcept is also dependant on ‘social support’. This is related to the concept of ‘coping’. Coping behaviour during a 
trauma is normally ‘homeotrophe’. Not all coping strategies can be considered positive; some strategies can even 
become self defeating. That is why we propose a distinction between ‘coping’ and ‘anti-coping’ strategies. By ‘anti-
coping’, we mean ‘escape from reality’ as in numbing, alexithymia and anhedony. 
Every experience of a traumatic incident is a result of an immediate and subjective assessment of the severity of the 
threat. This explains the divergant reactions of different victims of the same disaster. The degree to which the ability to 
use language has (or has not) remained intact (as a result of the disaster) is an important factor in such a threat 
assessment.  
 
In order to gain a better understanding of designation problems generated by severe trauma, the views of Frijda and of 
Levelt are considered in chapter 6. Frijda provides insight into the emotions that play a role in the re-living of a 
traumatic experience, as it is possible to describe these on the basis of a cognitive model making use of the concept of 
‘concerns’.  
Level’s conclusions regarding ‘speaking’ are relevant to any theory of designation problems, if we are to discover how 
an individual is able to put a traumatic experience into words. 
Specifically, if the speech-centre of Broca has been affected by the effects of the trauma, not only will the audible 
expressive faculty be diminished, but the general ability to verbalise relevant notions (intentions and meanings) will 
also be hindered.  
 
The concept of Affect  Emotional Coding Flaw (AECF) is introduced in chapter 7. The more skilled an individual is in the 
use of language, the more regulating the use of that language will be. A disruption will cause this regulation to diminish.  
We compare ‘concerns’, keywords and AECF, and identify specific similarities as well as differences in the manner that 
these can manifest themselves when the individual is undergoing an extreme traumatic experience. 
We conclude that extreme trauma can lead to damage of everyday functions – as a consequence of coding and decoding 
problems. 
This can lead to isolation, because concrete expressions remain fragmentary and demonstrate inadequate reflections of 
the subjective experience. It is in the degree of isolation that one must seek the relevance for mutual comprehension: 
the greater the degree of isolation due to impaired verbal communication, the smaller the chance that the 
communication will be adequate. 
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That is why AECF can occur in the designation process. By AECF we understand a linguistic-psychological 
discrepancy between an existential-emotional experience and the capacity of the subject to describe in words that same 
experience, where a distinct inability can appear to express the subjective experiences of this event in words.  
 
The link between stress and AECF is discussed in chapter 8. 
Although the concept of ‘stress’ comes from physics, it is also used in the psychological sciences, where it refers to the 
degree of psychic pressure or tension.  
The definition of AECF assumes an inability of an individual to put into words in an adequate manner the perceived 
existential qualities of an emotional experience. AECF is experienced, therefore, when raw existence has been 
threatened, when the organism has been subjected to severe psychic pressure. Consideration is given to several theories 
of stress. 
Historical considerations lead us first of all to Selye’s ‘response based stress model’ and the related model proposed by 
Bastiaans. ‘Response based’ models are rather mechanistic by nature and take limited account of the interference of intra-
psychic or psychological processes. 
We have made an attempt to introduce mediating factors into the ‘response based’ model of stress, which influence the 
phases distinguished by Selye. ‘Stimulus based’ stress models are not discussed here, because at this stage there is no clear 
explanation which stimuli can produce a valid diagnosis of stress. 
 
An outline is given in chapter 9 of ways and techniques to minimise the effect of AECF. Some well-known procedures are 
discussed and evaluated. In this process, we make use of stress phasing as described by Horowitz among others (‘outcry’ – 
‘denial’ – ‘intrusion’ – ‘working through’ –  ‘completion’)  Some researchers, van der Hart among them, declare that when 
severe PTSD is accompanied by substantial psycho-physiological instability, we should not expect significant results from 
the use of hypnotherapy. In such cases no self-exploration can be expected. 
The influence of AECF can lead to problems in the use of writing therapy by way of assignments to discribe personal 
and emotional feelings.  
Psychodynamic therapy, as developed by Horowitz, suggests that negative memories will be offered up in a slightly 
different form. These negative memories are accompanied by re-interpretations, which in turn allow these memories to 
be finally closed. Given the fragile nature of the memory storage process, problems are likely to occur in such cases. If 
the influence of AECF is particularly strong, memories as a whole cannot be properly closed. 
Implosive therapy is also known as ‘flooding’. Balancing precariously on the edge of the bearable will substantially 
intensify the deficient quasi-stationary equilibrium, as defined earlier. If the AECF is particularly strong, the instability 
may take on explosive expression, with all the consequences that this can have. 
Directive therapy is controlled anticipation. This implies that the individual is less inclined to be drawn into a rigidly 
defensive posture, or end up in a compulsive reaction, alternating in pattern. This latter reaction can lead to self-destruction, 
especially if the influence of AECF is particularly strong. For this reason, individuals subject to AECF can often be 
successfully treated by directive therapy. Of course the restrictions which were enumerated in the case of writing therapy 
also apply here. 
Rational-emotional therapy necessarily assumes a high proficiency of verbal expression in order to achieve re-coding. In the 
case of AECF this proficiency is intrinsically diminished, and silent speech is also affected. There is an increased probability 
of alternating (automatic) ‘negative selftalk’ to occur. 
The scientific basis of neuro-linguistic programming is controversial. It appears optimistic as it takes little account of 
uncertainties, or of the increased confusion, which occurs when the information flow has its source in the trauma itself. 
Again, severe AECF will lead to an increase in ‘negative selftalk’. 
It is interesting how the results of Van der Kolk support our interpretation when the eye movement desensitisation and 
reprocessing method is taken into account. These results show that the Centre of Broca (i.e. speech centre) is blocked by the 
trauma but can be re-activated through psychotherapy. 
Creative therapy includes a variety of forms of (creative) expression. Not all of these forms of therapy are suitable, but 
given that spontaneous visual expression of the trauma is closer to the actual experience (than other forms), positive results 
can be expected from creative therapies. 
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There is still no satisfactory explanation of the exact role of de-conditioning following a positive or negative experience. In 
the case of severe AECF an individual will try to use interaction with his surroundings to avoid the feeling of being 
threatened.  This avoidance may stimulate negative conditioning and can strengthen generalisation by association.  
Respiratory mediated  desensitisation is based on relaxation. Desensitisation that makes use of breathing patterns has the 
additional advantage that it leads to an optimalisation of the psycho-physiological state of the organism. 
The process of desensitisation is often considered to be ‘counter conditioning’ – negative emotions are diminished  by 
coupling other negative emotion producing stimuli to responses that do not generate anxiety. It is self evident that an 
substantial contribution to this effect is due to the psycho-physiological optimum which has been generated. 
An additional advantage of desensitisation is due to the fact that the (traumatic) experience as such does not need to be 
verbalised. Desensitization is largely independent of  language dependant and is therefore the most suitable therapy  to 
diminish the effects of AECF. 
 
Translation: Tom and Gillian Keve, London (UK) 

 191 



 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
In dieser Studie wird von der Tatsache ausgegangen, dass sich nach einer traumatischen Erfahrung der Schrecken nicht 
adäquat in Worte fassen lässt. Man spricht hier von PTSD (Post Traumatic Stress Disorders, deutsch Posttraumatische 
Belastungsstörungen). 
Im ersten Kapitel werden einige Grundlagen dieser Arbeit dargelegt. Zentral geht es dabei um das Erlebnis von 
existenziell erschütternden Geschehnissen. Insbesondere die Sprache ist betroffen. Im Mittelpunkt der Studie steht 
deshalb die Erfahrung, dass Menschen solche Erlebnisse nicht adäquat in Worte bringen können. 
Es ist wichtig zu wissen, wie diese sprachliche Zuordnungsprobleme entstehen und wie sie eventuell doch zu einer 
Lösung kommen können. 
 
Im zweiten Kapitel wird das Konzept der PTSD näher definiert und in seinen Bezügen zur Sprache diskutiert. 
Im Dienste einer möglichst klaren Definition werden folgende Symptome unterschieden und im einzelnen erläutert: 
Aphasie, Alexie, Amnesie, seelische und moralische Anästhesie, Neurasthenie und Angstneurose. 
Außerdem wird bei der PTSD unterschieden zwischen Typ 1 und Typ 2. Das bezieht sich auf die Schwere der 
erfahrenen Traumatisierung. 
Sprachliche Zuordnungsprobleme, die nach ernsthaften traumatischen Erfahrungen auftreten können, sind von anderer 
Art als übliche Sprachprobleme, die aufgrund psychologischer oder physiologischer Faktoren entstehen. 
In diesem Zusammenhang wird auf das Phänomen der Dissoziation eingegangen. 
Das Abtrennen erworbener Erfahrungsbilder aus dem Alltagsbewusstsein ist im Sinne eines Verdrängungsmechanismus 
zu erklären und nicht als ein bloß kognitiver Prozess. 
Dass Dissoziation sprachliche Zuordnungsprobleme verursachen kann, zeigt sich beim Heraufholen von Erinnerungen. 
An dieser Stelle wird die breit angelegte Diskussion bezüglich Dissoziation und Erinnerung referiert. 
 
Fallstudien können die Probleme beleuchten, womit Opfer von PTSD sich herumzuschlagen haben. Darum geht es in 
Kapitel 3. 
Erstens gibt es dort eine Fallstudie zum Typ 2 PTSD, und zum weiteren werden dort einige Fälle aus der Weltliteratur 
geschildert. 
Hierbei stehen sowohl außersprachliche Phänomene im Mittelpunkt als auch emotionale Aspekte in der Wahrnehmung 
und im Körpererleben. 
 
Hirnphysiologische Forschungen zeigen, dass körpereigene chemische Veränderungen sehr oft bei schweren 
traumatischen Erfahrungen das Erleben beeinflussen. 
Van der Kolk zeigt, wie das ‘Erinnern’ eines Traumas jedes Mal durch eine Überkonditionierung verursacht wird. Die 
Frage allerdings bleibt, ob das durch die Natur der Reizung oder durch die Überreizung der Amygdala bedingt ist. Die 
endogenen Opiate erzielen in diesen Fällen keinen dämpfenden Effekt. Dies ist das Thema von Kapitel 4. 
Wichtig ist dabei die Frage, inwiefern das Erinnern eines Traumas wirklich authentisch ist. Wir verweisen darauf, dass 
es zu einer systematischen Verzerrung des ursprünglichen Inputs kommen kann.  
Wir haben das beschrieben als einen Tohuwabohu von Unordnung – einen Zustand von chaotischer emotionelle 
Gefühle, die sich an bedrohliche Bilder heften. Ein derartige Tohuwabohu lässt sich nicht weiter entwirren und ist kaum 
begrifflich im einzelnen zu fassen. 
 
Dies führt dazu, dass man beim Wiedererleben einer traumatischen Situation ‘verstummen’ kann (Van der Kolk nennt es 
’speechless Terror’). 
Hirnphysiologisch ist nachgewiesen, dass das Brocasche Zentrum nicht mehr adäquat arbeitet, wenn ein Trauma 
wiedererlebt wird. Dadurch wird ein Ausdruck über sprachliche Mittel sehr erschwert. 
Auch haben Morris und andere nachgewiesen, dass die Aktivität der Amygdala nach einem angsterregenden Vorfall 
sehr hoch ist und dass dies eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung extremer Ängste spielt. 
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Bei der PTSD ist die Angst aufgrund traumatischer Erfahrungen so überwältigend, dass es zu einer chronischen 
Alarmreaktion kommt. Diese wird außerdem verursacht durch eine inadäquate Speicherung im Langzeitgedächtnis. 
Das Speichern geschieht nicht nach den Gesetzen der Logik. Eher kann man von chaotischen Verknüpfungen sprechen 
(zuvor wurde dies als einen Tohuwabohu von Unordnung bezeichnet). Und wenn die Gedächtnisinhalte fragmentiert, d.h. 
auf chaotische Weise gespeichert sind, gestaltet sich im Falle von PTSD das Erinnern besonders schwer und wenig 
zuverlässig. 
Ein anderer Aspekt hinsichtlich der Erinnerungsspuren sind die sogenannten rekonstruierten Erinnerungen. Um diese 
geht es besonders in der Diskussion um dissoziative Störungen und Symptome. Die Kritik hinsichtlich der 
rekonstruierten Erinnerungen richtet sich besonders auf deren Unzuverlässigkeit. 
Deshalb haben wir eine Unterscheidung zwischen zwei Arten von Erinnerungen getroffen: 
- rekonstruierte Erinnerungen, womit wir abgeleitete Fantasien meinen, durch die in Wirklichkeit nichts         

’rekonstruiert’ wird, weshalb dann jederlei ‘Rekonstruieren’ als falsch angesehen wird; 
- ausgegrabene Erinnerungen, nämlich Erinnerungen an Ereignisse, die mit Sicherheit stattgefunden haben, wobei 

aber die Erinnerung durch Fehler im Speicherprozess mangelhaft geblieben war. 
 
In Kapitel 5 geht es um vier Bedingungen von Verwundbarkeit:  
1. das erreichte Selbstbild 
2. die Möglichkeiten für soziale Unterstützung 
3. die Anwendung von Coping-Strategien 
4. der Schweregrad des traumatischen Erlebnisses 
Es wird unterschieden zwischen positivem und negativem Selbstbild. 
Das Selbstbild entsteht in Kommunikation mit anderen (die sogenannte social speech), aber auch in Kommunikation 
mit sich selber (die sogenannte inner speech). Vygotsky stellt fest, dass die ‘social speech’ zu einem offenen und 
kommunikativen Gebrauch der Sprache führt, während die ‘inner speech’ auf bestimmte Schlüsselworte beschränkt ist 
und deshalb in ihrer Entwicklung begrenzt bleibt. 
Das Selbstbild kann durch chaotische Erfahrungen beeinträchtigt werden. Wir haben dies ausführlicher betrachtet, weil 
‘Homöostase’, wie sie durch Cannon eingeführt wurde, durch die Auflösung von Ordnungsstrukturen gestört wird. 
Hierzu haben wir den Begriff eines mangelhaften quasi-stabilen Gleichgewichts eingeführt. 
Das Selbstbild hängt auch vom ‘social support’ ab. Dies hat auch mit dem Konzept des Coping zu tun. Das Coping-
Verhalten während eines traumatischen Ereignisses ist normalerweise ‘homöotroph’. Doch nicht alle Coping-Strategien 
sind als positiv zu betrachten, vielmehr können sie auch selbstschädigend wirken. Deshalb schlagen wir eine 
Unterscheidung vor zwischen ‘Coping’- und ‘Anti-Coping’-Strategien vor. Mit Letzterem meinen wir Flucht aus der 
Realität etwa in Form von Fühllosigkeit, Alexithymie und Anhedonie. 
Wie ein traumatisierenden Ereignis erfahren wird, hängt entscheidend von der sofortigen und subjektiven Einschätzung 
hinsichtlich der Schwere der Bedrohung ab. Das erklärt die häufig unterschiedliche Verarbeitung einer Katastrophe 
durch die einzelnen Opfer. Dabei macht es einen wichtigen Faktor aus, wie weit die Fähigkeiten der Sprache intakt 
geblieben sind oder nicht. 
 
Um sprachliche Zuordnungsprobleme nach schweren traumatischen Erlebnissen besser zu verstehen, werden die 
Auffassungen von Frijda und Levelt in Kapitel 6 dargelegt. 
Frijda gibt Einblick in die Gefühle, die eine Rolle bei dem Wiedererleben der traumatischen Erfahrung spielen. Er 
beschreibt sie auf der Basis eines kognitiven Modells mit Hilfe des Konzepts der Betroffenheiten (‘concerns’). 
Levelts Auffassungen des Sprechens sind wichtig für jede Theoriebildung zum Sprachliche Zuordnungsproblem, wenn 
wir erforschen wollen, wie ein Individuum eine traumatische Erfahrung in Worte fassen kann. 
Speziell wenn das Brocasche Sprachzentrum durch Traumatisierung beeinträchtigt ist, wird nicht nur der hörbare 
Sprachausdruck betroffen, sondern auch die allgemeine Fähigkeit, wichtige Vorstellungsbereiche (Absichten und 
Bedeutungen) in Sprache zu bringen. 
 
In Kapitel 7 wird der Begriff des Affektiv Emotionalen Codierungs Fehler (AECF) eingeführt. Je geübter jemand im 
Gebrauch der Sprache ist, umso stärker wird die Sprache eine regulierende Bedeutung haben. Im Falle einer 
gewaltsamen Unterbrechung fällt diese regulierende Wirkung teilweise weg. 
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Wir vergleichen ‘concerns’, Schlüsselwörter und AECF und betrachten Übereinstimmungen und Unterschiede 
zwischen ihnen hinsichtlich dessen, wie diese sich angesichts eines extremen traumatischen Erlebnisses manifestieren 
können. 
Wir stellen fest, dass extreme Traumatisierungen zu einer Beschädigung der Alltagsfunktionen führen können, dies als 
Folge von Codierungs- und Decodierungsproblemen. 
Dies kann zu Isolierung führen, weil konkrete Äußerungen das subjektive Erleben nur fragmentarisch und inadäquat 
auszudrücken vermögen. Im Ausmaß der Isoliertheit liegt der entscheidende Faktor, ob wechselseitige Verständigung 
möglich wird. Je größer jene aufgrund einer Beeinträchtigung der verbalen Kommunikation ist, umso geringer sind die 
Aussichten, dass es zu einer adäquaten Verständigung kommt. 
Das ist der Grund, warum AECF im Benennungsprozess auftreten kann.  
Mit AECF meinen wir eine linguistisch-psychologische Diskrepanz zwischen einer existenziell-emotionalen Erfahrung 
und der Fähigkeit des Subjekts, diese in Worten zu beschreiben; das beinhaltet insbesondere die Unfähigkeit, die 
subjektive Bedeutung des Ereignisses auszudrücken. 
 
In Kapitel 8 wird die Beziehung zwischen Stress und AECF geschildert. 
Obwohl der Begriff ‘Stress’ aus der Physik kommt, wird er auch in den psychologischen Wissenschaften verwendet, wo 
er sich auf das Ausmaß des psychischen Drucks oder der psychischen Spannung bezieht. 
Bei der Definition des AECF wird von einer Unfähigkeit des Individuums ausgegangen, in adäquater Weise die 
wahrgenommenen existenziellen Qualitäten einer emotionalen Erfahrung in Worte zu bringen. AECF ist deswegen zu 
erwarten, wenn das nackte Überleben auf dem Spiel steht oder wenn das Individuum sich unter schwerstem 
psychischem Druck befindet.  
In diesem Zusammenhang werden verschiedene Stresstheorien dargelegt. 
Aus historischen Gründen befassen wir uns zunächst mit dem ‘response based stress model’ von Selye und dem 
verwandten Modell von Bastiaans. Diese Modelle sind in ihrer Art ziemlich mechanistisch und befassen sich nur 
begrenzt mit dem Einfluss intrapsychischer und psychologischer Prozesse. 
In unserer Auseinandersetzung mit diesen Modellen haben wir versucht, vermittelnde Faktoren einzuführen, welche auf 
die von Selye unterschiedenen Phasen einwirken. 
‘Stimulus based’-Modelle werden nicht beschrieben, weil es bisher noch keine genaue Erklärung gibt, welche Reize auf 
valide Weise Stress definieren können. 
 
In Kapitel 9 wird geschildert, was getan werden kann, um den Einfluss von AECF zu verringern. Einige bekannte 
Interventionen werden beschrieben und evaluiert. Dabei machen wir Gebrauch von der Phaseneinteilung von Horowitz 
(outcry – denial – intrusion – working through – completion). 
Einige Forscher, unter ihnen Van der Hart, meinen, dass man bei schwerer PTSD, sofern sie von erheblicher 
psychophysiologischer Instabilität begleitet ist, wegen des Mangels an Selbstexploration von Hypnotherapie keine 
besonderen Erfolge erwarten kann. 
Mit Schreibaufträgen zu arbeiten, kann wegen des Einflusses von AECF problematisch sein. 
Die psychodynamische Therapie, wie sie Horowitz entwickelt hat, basiert darauf, die negativen Erinnerungen in einer 
leicht veränderten Form immer wieder anzubieten. Die damit verbundenen Reinterpretationen würden es schließlich 
ermöglichen, dass die Erinnerungen zum Abschluss kämen. Zieht man jedoch die störanfällige Art des 
Speicherungsprozesses in Betracht, erscheinen Schwierigkeiten in solchen Fällen als wahrscheinlich. Wenn der Einfluss 
von AECF besonders groß ist, lassen sich auf jeden Fall die Erinnerungen nicht wirklich beenden. 
Implosive Therapie ist auch als ‘Flooding’ bekannt. Das schwierige Balancieren am Rand des Erträglichen stärkt das 
von uns so formulierte mangelhafte quasi-stabile Gleichgewicht. Wenn AECF besonders stark ist, kann es zu 
explosiven Ausbrüchen kommen, was schwierige Folgen mit sich bringt. 
Direkte Therapie arbeitet mit lenkenden Antizipationen. Das Individuum wird so weniger leicht in eine rigide 
Abwehrhaltung geführt oder umgekehrt in zwanghafte Reaktionsmuster. Letzteres könnte selbstdestruktiv wirken, 
besonders bei hohem AECF. Gerade bei solchen Fällen kann daher die direkte Therapie hilfreich sein. Doch gelten auch 
hier die Einschränkungen, die hinsichtlich der Arbeit mit Schreibaufträgen bereits genannt wurden. 
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Die rational-emotionale Therapie basiert notwendigerweise auf einem hohen Anteil verbalen Ausdrucks, um eine 
Recodierung zu erreichen. Bei AECF ist diese Fähigkeit jedoch vermindert, was auch für das innere Sprechen gilt. Es 
gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten (automatisierter) negativer Selbstgespräche. 
Die Wissenschaftlichkeit des neurolinguistischen Programmierens ist umstritten. Auf den ersten Blick erscheint diese 
Methode vielversprechend, da sie sich wenig um die Unsicherheiten oder um die verstärkte Verwirrung kümmert, die 
dann auftreten, wenn der Informationsfluss direkt mit dem Trauma zu tun hat. Auch hier führt ein starker AECF zu 
einer Erhöhung an ‘negativen Selbstgesprächen’. 
Es ist interessant, wie die Ergebnisse von Van der Kolk unsere Interpretation unterstützen, nämlich wenn die Methode 
der eye movement desensitisation and reprocessing betrachtet werden. Diese Befunde zeigen, dass das Brocasche 
Sprachzentrum durch das Trauma blockiert ist, dass es aber durch Psychotherapie wieder aktiviert werden kann. 
Die kreative Therapie umfasst eine Vielzahl von kreativen Äußerungsformen. Nicht jede Therapieform ist dabei 
geeignet, doch wenn man bedenkt, dass spontaner visueller Ausdruck näher am Erleben steht, als es bei anderen 
Therapiearten der Fall ist, lassen sich hier positive Resultate erwarten. 
Es gibt immer noch keine befriedigende Erklärung hinsichtlich der exakten Rolle von Dekonditionierung bei positiven 
und negativen Erfahrungen. Im Falle von schwerem AECF wird ein Individuum versuchen, seine Interaktionen mit der 
Umgebung dazu zu benutzen, Bedrohtheitsgefühle zu vermeiden. Dieses Vermeiden kann negatives Konditionieren 
herbeiführen und dadurch Generalisierungen durch Assoziationen verstärken. 
Über die Atmung vermittelte Desensitivierung ist ebenso basiert auf Entspannung. Ein besonderer Vorteil von 
Desensitivierung, die auf Atmungsmuster zurückgreift, liegt darin, dass die psychophysiologische Verfassung des 
Organismus optimiert wird. 
Was beim Desensitivierung geschieht, fasst man oft als ein ‘Gegenkonditionieren’ auf – negative Gefühle werden 
vermindert, indem Angst oder andere negative Emotionen mit nicht-angsterzeugenden Reaktionen verknüpft werden. 
Es ist klar, dass eine gute psychophysiologische Verfassung hierzu in hohe Masse beiträgt. 
Ein ander Vorteil besteht darin,  dass die Erfahrungen nicht in Worte gebracht werden müssen. Desensitivierung ist fast 
nicht sprachabhängig und eignet sich daher gut dazu, den Einfluss von AECF zu verringern. 
 
Übersetzung: dr. Jürgen Müller-Hohagen, Dachau (BRD) 
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