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Sociale steun heeft een
bepalende invloed op het
herstel na traumatische
ervaringen, maar de
wijze waarop mensen
relaties in hun sociale
omgeving vormgeven,
hangt samen met hun
ontwikkelingsgeschiedenis,
dus de eerdere ervaringen
die zij hebben opgedaan in
relaties. Hoe mensen herstellen van traumatische
ervaringen is vervolgens weer van invloed op
hoe zij en hun naasten zich ontwikkelen in hun
relaties tot anderen. Veerkracht van mensen met
traumatische ervaringen krijgt daarmee vorm in
een dynamische interactie tussen tijd, mens en
omgeving. Dit samenspel tussen mens, naasten
en gemeenschap die zich in de loop der tijd
ontwikkelen, vormt een driehoek waarbinnen
herstel na trauma plaatsvindt.
Elisa van Ee studeerde ontwikkelingspsychologie,
orthopedagogiek en rechten aan de Universiteit
Leiden. In 1993 verdedigde zij haar proefschrift A
new generation, how refugee trauma affects parenting
and child development aan de Universiteit Utrecht.
Als klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut,
systeemtherapeut en senior onderzoeker bij
het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland
van Reinier van Arkel ontwikkelde zij een
onderzoekslijn over het belang van sociale relaties
in het herstel van traumagerelateerde problematiek
na oorlog en geweld. Haar onderzoeksinteresse
gaat uit naar de systemische processen die daarin
een rol spelen. Uitgangspunt van Elisa van Ee was
en is daarbij steeds om, daar waar therapeuten
behandelverlegenheid ervaren in hun werk met
traumagerelateerde problematiek, nieuwe kennis
en kunde te ontwikkelen en te evalueren. Zij kijkt
graag buiten de grenzen van de eigen discipline,
heeft een sterk vertrouwen in de kracht van
innovatie en haalt veel voldoening uit het delen
van een brede kijk op het vak met anderen.
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Mijnheer de rector magnificus, geachte toehoorders,
‘Tak, tak, tak,’ ratelt een oude ventilator boven mijn hoofd. Het is warm in de schaarsverlichte hotelkamer. Hoewel de ventilator hoorbaar hard werkt, brengt deze geen enkele verkoeling. De kamer is gecontroleerd op afluisterapparatuur, maar de ventilator
staat aan om te voorkomen dat er iemand meeluistert vanaf de gang. Het is 2006 en ik
ben met een team van het Internationaal Strafhof in Bangui om onderzoek te doen
naar seksueel geweld, gepleegd door rebellen in de Centraal Afrikaanse Republiek tijdens de coup van 2001. Tegenover mij zit een tenger meisje van net 18 jaar dat mij met
grote ogen zowel gespannen als verwachtingsvol aankijkt. Zij is hier om haar getuigenis
te geven in de hoop dat haar verkrachters berecht zullen worden. Mijn rol als traumapsycholoog is om een inschatting te maken van de mate waarin zij getraumatiseerd is
en te beoordelen of zij in staat is om haar getuigenis te geven zonder dat dit haar verdere schade zal berokkenen. Ik vraag daarom naar haar klachten en functioneren en zij
vertelt zonder schroom over haar angsten, nachtmerries en somberheid. Maar ze vertelt
ook over wat haar helpt om door te gaan met het leven, over hoe zij elke dag naar de
markt gaat om bananen te verkopen. Daar staat zij tussen twee andere vrouwen van wie
ze weet dat zij ook verkracht zijn tijdens de coup. Ze vertelt dat ze elke week naar de kerk
gaat en bidt om kracht. Daar zit ze opnieuw tussen vrouwen van wie ze weet dat ook zij
verkracht zijn tijdens de coup. Ze spreekt niet met de anderen over wat er gebeurd is, dat
is een te groot risico. Verkrachte meisjes maken geen kans op een huwelijkspartner en
getrouwde vrouwen die zijn verkracht, worden verstoten. Maar erover spreken hoeft
ook niet, want het besef dat zij onderdeel is van een gemeenschap van vrouwen geeft
haar kracht om door te gaan. Ik heb op dat moment meer dan tien jaar training als
psycholoog achter de rug door professoren en klinische experts in goed verlichte collegezalen, maar dit eenvoudige meisje in die donkere hotelkamer in Bangui werpt voor
mij een nieuw licht op alles wat ik heb geleerd. Voor haar is het niet belangrijk of zij
toegang heeft tot therapie, voor haar is het belangrijk wie haar naasten zijn.
Sociale steun heeft een bepalende invloed op het herstel na traumatische ervaringen, maar de wijze waarop mensen relaties in hun sociale omgeving vormgeven, hangt
samen met hun ontwikkelingsgeschiedenis, dus de eerdere ervaringen die zij hebben
opgedaan in relaties. Hoe mensen herstellen van traumatische ervaringen is vervolgens
weer van invloed op hoe zij en hun naasten zich ontwikkelen in hun relaties tot anderen. Veerkracht krijgt vorm in een dynamische interactie tussen tijd, mens en omgeving. Dit samenspel tussen mens, naasten en gemeenschap die zich in de loop der tijd
ontwikkelen, vormt een driehoek waarbinnen herstel na trauma plaatsvindt. Dit samenspel wil ik vandaag met u, en de komende jaren binnen de leerstoel, vanuit verschillende perspectieven nader onderzoeken.
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Afbeelding 1. School children in the Central African Republic ! © Pierre H… | Flickr)
© Pierre Holtz | UNICEF

een filosofisch per spectief op tr auma en r elaties
Het belang van relaties voor ons welzijn werd reeds onderkend door de klassieke filosofen. Drie eeuwen voor Christus, in een land dat gebukt ging onder steeds grotere interne conflicten, schreef Aristoteles zijn Ethica Nicomachea, de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte, die aan de wieg staat van de
zogenaamde geluksethiek. In Ethica onderzoekt Aristoteles wat een mens gelukkig
maakt. Geluk beschrijft hij als een activiteit, niet als iets wat er zonder meer is of wat
men bezit, maar iets wat ontstaat en waar je dus als mens invloed op hebt. Vriendschap
is volgens hem niet alleen een essentieel onderdeel van een gelukkig leven, maar zelfs
het grootste goed. Aristoteles hanteert het begrip vriendschap breder dan nu gebruikelijk is. Hij doelt op diepe sociale verbindingen met vrienden, maar ook met partner en
kinderen. Deze naasten geven betekenis aan het leven en veerkracht bij tegenslag.
“En in armoede en bij andere tegenslagen beschouwt men vrienden als de enige
toevlucht. (Aristoteles, Nederlandse uitgave 1999, p. 243)
Hoewel vriendschappen in de privésfeer worden vormgegeven, losstaand van de
publieke sfeer, zijn deze sociale verbindingen de basis van waaruit de gemeenschap
vorm krijgt. Vriendschap en gemeenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En
dat is van belang volgens Aristoteles, omdat de mens, als politiek wezen, van nature
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bestemd is om met anderen in een gemeenschap samen te leven. Het is interessant dat
hij, levend in een verscheurd land, het belang van naasten als basis voor het leven in
een gemeenschap zo nadrukkelijk articuleert.
Ruim vijftienhonderd jaar later werkt Thomas van Aquino dit uit met de woorden:
‘De mens is van nature politiek, dat wil zeggen sociaal’ (homo est naturaliter politicus, id
est, socialis; Aquino, 1265). In een tijdperk waarin het christelijke gedachtegoed dominant is in de westerse wijsbegeerte schrijft hij dat het leven in gemeenschap niet alleen
wordt ingegeven door het Goddelijke, maar behoort tot de natuurlijke wetten. Aquino
is ruimhartiger in zijn denken over sociale verbindingen. Alle mensen zijn gelijk en behoren tot de gemeenschap. En daarmee zijn ze onze naasten naar wie de mens standvastig en liefdevol hoort te handelen. Bovendien onderstreept Aquino niet alleen het
theologische belang, maar ook het universele en tijdloze belang van naasten en naastenliefde (Aquino, 1999).
Aangezien alle mensen gelijk zijn wat
hun natuur betreft, moeten zij elkaar
liefhebben. En daarom is het haten van
de naaste niet alleen in strijd met Gods
wet maar ook met de natuurlijke wet.
(Aquino, 1999, p. 38)

Afbeelding 2. File:Naastenliefde Zeven Deugden
(serietitel), RP-P-OB-2735.jpg - Wikimedia Commons)
Naastenliefde Zeven Deugden (serietitel), RP-P-OB-2735

Hannah Arendt (1958), een joodse
vrouw die het totalitarisme in de twintigste eeuw aan den lijve heeft ervaren
en gevlucht is voor oorlog en genocide,
ontwikkelt dit gedachtegoed verder door
te stellen dat de mens als individu eenzaam is. Die eenzaamheid kan alleen
worden doorbroken door deel van een
gemeenschap te zijn. Diepe sociale verbindingen met anderen uit die gemeenschap laten de mens verschillende posities en perspectieven zien. Dat is
belangrijk, want juist vanuit die verschillende posities en perspectieven verschijnt de realiteit, de wereld die voor
ons ligt. Arendt gebruikt het voorbeeld
van vrienden die aan een tafel zitten. De
wereld is als de tafel die tussen hen in
staat. Iedereen aan tafel kijkt vanuit zijn
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of haar eigen positie, op zijn of haar unieke wijze, naar die tafel en naar de anderen aan
tafel. Daardoor is ieders realiteit verschillend, maar in relatie met de tafelgenoten kan
een gezamenlijke betekenis ontstaan. Een mens blijft verbonden zolang hij met zijn
naasten aan tafel blijft zitten. Het is dus belangrijk om niet van tafel op te staan en deze
naasten te verlaten, want het is de wereld die tussen ons ligt die zowel scheidt als verbindt. Mensen met traumatische ervaringen voelen zich vaak diep eenzaam in het betekenis geven aan de realiteit van wat hen is overkomen. Die eenzaamheid drijft hen er
geregeld toe de tafel te verlaten. In Arendts gedachtegoed kan de door hen ervaren eenzaamheid alleen worden doorbroken door in verbinding te blijven met anderen, waardoor de persoonlijke betekenis zichtbaar wordt en de getraumatiseerde mens deel blijft
van een gemeenschap. Juist door te delen vanuit verbinding verschijnt de wereld aan
alle betrokkenen en krijgt de gemeenschap vorm. Het zijn die relaties die de mens beschermen tegen eenzaamheid en een plek geven die beschutting biedt in de grotere wereld waar traumatische ervaringen plaatsvinden.
To live an entirely private life means above all to be deprived of things essential to
a truly human life: to be deprived of the reality that comes from being seen and
heard by others, to be deprived of an “objective” relationship with them that comes from being related to and separated from them through the intermediary of
a common world of things, to be deprived of the possibility of achieving something more permanent than life itself. (Arendt, 1958, p. 57)
Diverse hedendaagse filosofen volgen deze filosofische traditie door te wijzen op de zorgelijke ontwikkeling van onthechting in de huidige maatschappij. Samenlevingen zijn
in toenemende mate gericht geraakt op goederen en consumptie, terwijl een gezonde
samenleving een gemeenschap is die een gerichtheid op sociale verbindingen ondersteunt. Het is de Verlichting met de ingezette idealen van vrijheid en gelijkheid die geleid heeft tot een gerichtheid op subjectief en individueel bepaalde behoeftebevrediging. Later, tijdens de romantiek, leidde dit meer tot een gerichtheid op de ontplooiing
van eigenheid en authenticiteit. Doen wat je wilt of zijn wie je bent, wordt door de
moderne mens als vrijheid beschouwd, waardoor het individu centraal staat boven het
belang van sociale verbindingen (Kinneging, 2020). Het vinden van een bestemming in
de gemeenschap maakte plaats voor de vrijheid als individu. Het verlies van die bestemming, die verbondenheid met naasten, leidde echter tot zowel een sociale als een existentiële vervreemding en vereenzaming. Verbrugge (2004) noemt dit ‘bevangen zijn in
vrijheid’. Verschillende hedendaagse filosofen pleiten dan ook voor een herwaardering
van de wereldbeschouwelijke traditie en het herstel van het belang van de gemeenschap. In plaats van vast te houden aan een gemeenschap die is gericht op eigenbelang
zouden we moeten terugkeren naar een gemeenschap met gedeelde waarden, normen
en doelen. Dergelijke gemeenschappen in het klein (gezin, familie), ingebed in grotere
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gemeenschappen (de lokale, regionale of nationale gemeenschap), kunnen de mens de
geborgenheid bieden (Kinneging, 2020; Taylor, 1994) die nodig is voor herstel na traumatische ervaringen.
een ontwikk elingspsychologisch per spectief op tr auma en
r ela ties
We hebben gezien hoe naasten vanuit een filosofisch perspectief van belang zijn om
eenzaamheid te doorbreken, om vanuit verbinding betekenis te geven aan de wereld om
ons heen en om als gemeenschap beschutting te bieden in een wereld die ook onveilig
is. Voor meer inzicht in de rol van naasten wijst het ontwikkelingspsychologisch perspectief ons op de invloed van de ontwikkelingsgeschiedenis. Mensen worden geboren
in een relatie met ouders van wie zij afhankelijk zijn voor hun welzijn en geluk. Sterker
nog, zij zijn van de ouders afhankelijk voor hun overleving. Bowlby (1973) ontwikkelde
dan ook de gehechtheidstheorie om de relatie tussen ouder en kind vanuit een evolutionair perspectief te verklaren. Vanuit een afhankelijkheid van zorg hecht een kind zich
aan de ouders. Deze gehechtheid kan zich als veilig of onveilig ontwikkelen. Zijn de
ouders sensitief en responsief, dat wil zeggen, lezen zij accuraat de behoeften en signalen van het kind en stemmen ze hun gedrag hierop af, dan ontwikkelt het kind meestal
een veilige gehechtheid (Ainsworth et al., 1978; De Wolff & van IJzendoorn, 1997; Van
IJzendoorn, 1995). Zo’n kind vertrouwt op zijn ouders en zoekt steun wanneer het stress
ervaart. Zo kan het kind deze stress reguleren. Is de interactie onvoldoende afgestemd
of onvoorspelbaar, dan ontwikkelt het kind meestal een onveilige gehechtheid. Kinderen met een onveilige gehechtheid ervaren minder ruimte om een vertrouwen in zichzelf (angstige gehechtheid) of in de ander (vermijdende gehechtheid) te ontwikkelen
(Ainsworth et al., 1978; Main, 1990). Dit beïnvloedt de wijze waarop zij relaties aangaan, inclusief de informatie die daarin wordt overgedragen: met vertrouwen of wantrouwen (Mascaro & Sperber, 2009; Sperber et al., 2010; Smeekens et al., 2009). Dit
wordt ook wel epistemisch vertrouwen genoemd. De gehechtheidservaringen die een
kind opdoet in de ouder-kindrelatie ontwikkelen zich op den duur tot verinnerlijkte
werkmodellen van de wereld en de belangrijke mensen daarin. Die werkmodellen zijn
emotioneel geladen en bepalen daarmee de verwachtingen van relaties en het vertrouwen of wantrouwen dat een mens ervaart (Luyten et al., 2020; Park & Waters, 1989;
Waters et al., 2013). Deze werkmodellen zijn zelfvoorzienend, dat wil zeggen dat ze zichzelf in stand houden doordat ze binnen de relatie beïnvloeden waarop iemand de aandacht richt en hoe iemand informatie interpreteert (Dykas & Cassidy, 2011; Zimmermann & Iwanski, 2015; De Winter et al., 2016). Gehechtheid kan in eerste instantie dus
gezien worden als een aanpassing aan de sociale omgeving (Ellis et al., 2011; Luyten &
Fonagy, 2021), die vervolgens gedurende de levensloop van een mens beïnvloedt of deze
voldoende vertrouwen ervaart in zichzelf en de ander, en daarmee ook bepaalt of steun
van naasten helpt om in tijden van stress tot rust te komen.
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Afbeelding 3. Afstemming/Attunement
How to Be a ‘Gardener’ Parent – Digitally Literate)

There is a strong causal relationship between an individual’s experiences with his
parents (attachments) and his later capacity to make affectional bonds. (Bowlby
1977, p. 206)
Er gebeurt echter meer in de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Binnen die relatie leert het kind ook om jezelf na emoties weer in orde te brengen: emotieregulatie
(Albers et al., 2008; Mikulincer et al., 2003). De emoties van een baby, bijvoorbeeld het
huilen bij ontwaken, worden eerst gesust en daarmee gereguleerd door de ouder. Moeder komt binnen en troost het kind. De afstemming (‘attunement’) van de ouder op
het kind is hierbij van groot belang. Vanzelfsprekend is deze afstemming niet continu
optimaal, er zijn onderbrekingen in de afstemming die gevolgd worden door herstelmomenten (Stern, 1985). ‘Goed genoeg ouderschap’, ofwel voldoende afstemming tussen
ouder en kind, leidt tot regulatie van emoties, waardoor het kind zelf leert de emoties te
regelen: het ontwikkelt zelfregulatie (Beebe & Lachman, 2002; Gergely & Watson,
1999; Schore, 1994, 1996; Watson, 1994). Wanneer de ouder niet sensitief of niet voorspelbaar inspeelt op de behoeften van de baby, raakt de baby overspoeld door eigen emoties. In plaats dat de relatie de regulatie van emoties ondersteunt, wordt de relatie zelf
de bron van toename van innerlijke onrust, met desorganisatie in het kind tot gevolg.
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‘Wat doen we als ons hart zeer doet?’ vroeg de jongen. ‘Dan wikkelen we het
in vriendschap, gedeelde tranen en tijd, totdat het weer vrolijk en vol hoop
wakker wordt.’ (Mackesy, 2020)
Emotieregulatie is nauw verbonden met mentaliseren, het vermogen om na te denken
over emoties en interne beelden bij onszelf en de ander. Dit is het begin van de ontwikkeling van sociaalcognitieve vaardigheden, de capaciteiten om aanleg, intenties en gedrag van anderen waar te nemen, te interpreteren en hierop te reageren (Cotter et al.,
2018). Het is namelijk de ouder die vanaf het begin mentale toestanden toeschrijft aan
het kind, bijvoorbeeld door het huilen van de baby te duiden als het missen van de ouder. Juist doordat het kind wordt benaderd als een klein mensje dat denkt en voelt, leert
het de eigen mentale toestand en die van anderen te lezen. De ontwikkeling van emotieregulatie is als het ware het muzikale voorspel van de ontwikkeling van het mentaliserend vermogen, dat zich vervolgens in een harmonieus samenspel doorontwikkelt.
Zodra het mentaliserend vermogen tot ontwikkeling komt, verandert dit op zijn beurt
de emotieregulatie. Mentaliseren draagt namelijk bij aan het gevoel van zelf en van eigenaarschap (agency), en daarmee aan zelfregulatie (Fonagy & Target, 2006). Echter,
wanneer de ouders hun gedrag onvoldoende sensitief op het kind afstemmen, bijvoorbeeld doordat ze uitgaan van de eigen mentale toestand of als hun eigen gehechtheid
onvoldoende veilig is, raakt de ontwikkeling van het mentaliserend vermogen vertraagd
of verstoord (Allen, 2020; Gabbard, 2005). Kortom, de kwaliteit van gehechtheid hangt
samen met het vermogen tot emotieregulatie en mentaliseren, en deze gaan hand in
hand binnen een sociaal proces (Fonagy et al., 2002; Fonagy & Target, 2006). Diezelfde
vaardigheden, organisatie en zelfregulatie in relatie tot de ander, kunnen tot in de volwassenheid de regulatie van stress en de verwerking van traumatische ervaringen beïnvloeden (Dujardin et al., 2016; Charuvastra & Cloitre, 2008; MacDonald et al., 2008;
Ortigo et al., 2013).
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een so ciaalecologisch per spectief op tr auma en r elaties
Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij mijn tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.
(Claudia de Breij, 2009)
In het lied ‘Mag ik dan bij jou?’ verwoordt Claudia de Breij op treffende wijze onze menselijke kwetsbaarheid in tijden van stress, en hoezeer we daarin de steun van anderen
nodig hebben. Maar ook dat die steun kwetsbaar kan zijn. ‘Mag ik dan bij jou?’ is een
vraag die gesteld én beantwoord moet worden.
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Figuur 1. Sociaal ecologisch systeem van
Bronfenbrenner

Vanuit een sociaalecologisch perspectief
worden de ontwikkeling en het welzijn van
mensen in grote mate bepaald door de sociale
omgeving waarin mensen zich bevinden (Bronfenbrenner, 1979, 1999; Slatcher & Selcuk,
2017). Mensen zijn continu in interactie met
hun sociale omgeving. Een mens reageert op de
sociale omgeving, maar lokt ook een reactie uit
van die omgeving, waardoor die weer een prikkel vormt voor de mens waarop wordt gereageerd (Bronfenbrenner, 2005; Cicchetti & Walker, 2001; Sameroff, 2009). Mentale gezondheid
krijgt dus vorm binnen de context van relaties
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met anderen, de partnerrelatie, het gezin en de gemeenschap. Herstel na traumatische
ervaringen kan dan ook niet los worden gezien van de sociale omgeving (Maercker &
Hecker, 2016; Maercker & Horn, 2013). De sociale omgeving beïnvloedt het welzijn van
mensen die traumatische ervaringen meemaken, en de sociale steun die iemand ervaart, bepaalt in belangrijke mate of iemand een posttraumatische stressstoornis
(PTSS; APA, 2013) ontwikkelt na het meemaken van traumatische ervaringen (Brewin
et al., 2000; Ozer et al., 2003; Prati & Pietrantoni, 2010; van der Velden et al., 2020a).
Bovendien voorspelt diezelfde sociale steun hoe iemand op termijn herstelt van deze
klachten, want bij een gebrek aan sociale steun worden de posttraumatische stressklachten in stand gehouden (Guay et al., 2011; van der Velden et al., 2020b; Wang et al.,
2021). Zo kan in tijden van oorlog de steun van ouders een beschermende factor zijn
voor het welzijn van hun kinderen en een buffer vormen tegen PTSS (Freud & Burlingham, 1943; Punamäki, 2006; Zhou et al., 2021). Na het meemaken van traumatische
ervaringen is de steun van een ander, een gehechtheidsrelatie, nodig om de traumatische stress te dempen. Tegelijkertijd veranderen traumatische ervaringen ook de op gehechtheid gebaseerde verinnerlijkte werkmodellen en zijn PTSS-klachten gerelateerd
aan een verminderd vermogen om anderen te begrijpen en relaties te behouden (Herman, 1992; Horrowitz, 1986; Janssen et al., 2021; Nietlisbach & Maercker, 2009; Sharp
et al., 2012). Dus, hoewel we de steun van onze naasten in het herstel na traumatische
ervaringen juist nodig hebben, belemmeren die ervaringen ons tegelijkertijd in het toelaten van de ander. Des te prangender wordt dit probleem wanneer het vertrouwen in
de ander vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis is geschaad.
Impaired social cognition prevents the individual from effectively making use of
current attachment relationships or social support structures to dampen the negative impact of the trauma. The reduction in a potentially important protective
factor (social support and connection) then puts the individual at risk for developing the behavioral, cognitive, and emotional symptoms of PTSD. (Sharp, Fonagy & Allen, 2012 p. 234)
Daarnaast beïnvloeden mensen die traumatische ervaringen meemaken ook hun sociale omgeving. Zo bepalen posttraumatische stresssymptomen mede hoe ouders hun
ouderschap vorm kunnen geven. De symptomen belemmeren ouders om de emoties
van hun kinderen te verdragen en hun eigen emoties en die van hun kind te reguleren
(Van Ee et al., 2013). Ze belemmeren hen om te mentaliseren over de binnenwereld van
hun kind en om sensitief af te stemmen op wat het nodig heeft. Hun kinderen hebben
dan ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van een onveilige gehechtheid (Janssen et al., 2021; Kosslyn, 2005; Van Ee et al., 2012; Van Ee et al., 2016; Van Ee et al.,
2017). In de literatuur heet dit intergenerationele overdracht van trauma. Ik zie het als
ouders die lijden onder hun traumatische ervaringen, waardoor zij niet de ouder zijn
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die zij hadden kunnen zijn zonder die ervaringen. Dat veranderde ouderschap beïnvloedt vervolgens de ontwikkeling van hun kinderen (Van Ee et al., 2017). Hoopgevend
is dat verinnerlijkte werkmodellen die een veilige gehechtheid representeren, veerkracht
geven. Ouders met deze werkmodellen zijn ondanks posttraumatische stresssymptomen in staat meer sensitief op hun kind af te stemmen. De ontwikkelingsgeschiedenis
doet er dus toe! Naast het functioneren van ouder en kind kan ook het functioneren
van het gezin veranderen. Samenleven met iemand met klachten veroorzaakt stress,
waardoor partnerrelatieproblemen en gezinsproblemen kunnen ontstaan en de steun
die de gezinsleden van elkaar ervaren met de tijd afbrokkelt (Kaniasty & Norris, 2008;
Shallcross et al., 2016). Gezinsleden raken overbelast en geïsoleerd, waardoor ook zij
minder sociale steun van anderen ervaren (Lambert et al., 2012; Van Ee et al., 2018).
Psychische stress leidt op den duur op verschillende niveaus tot erosie van sociale steun
en welzijn (Wagner et al., 2016; Wang et al., 2021). Volgens mijn oud-promotor Rolf
Kleber kan individueel herstel dan ook niet los worden gezien van herstel van de sociale leefwereld (Kleber, 2007, p. 12). Naasten spelen dus een wezenlijke rol in het herstel
na traumatische ervaringen, en het is dan ook opmerkelijk dat dit gegeven nog nauwelijks wordt vertaald naar interventies voor getraumatiseerde mensen, waarin naasten,
het gezin of de gemeenschap bij het herstel worden betrokken (Meuleman et al., 2022;
Villalonga-Olives et al., 2022).
In die sociale leefwereld is het ook de gemeenschap die sociale steun stimuleert
dan wel ontmoedigt. Zo draagt onze gemeenschappelijke taal over trauma bij aan het
afbrokkelen van sociale steun bij het herstel na traumatische ervaringen. Het woord
trauma is gemeengoed geworden en het wordt te pas en te onpas gebruikt. Echter, door
het gebruik van het woord trauma voor ernstig en minder ernstig belastende ervaringen
erodeert de erkenning en daarmee sociale steun voor daadwerkelijk getraumatiseerde
mensen. Summerfield (2002) beschrijft hoe het gedachtegoed rondom trauma als een
individueel proces in plaats van een sociaal proces verweven is in ons gemeenschappelijke taalgebruik. Door termen als ‘genezing’ en ‘verwerken van het verleden’ worden de
ziekmakende effecten van oorlog en geweld in de mens geplaatst, alsof de mens moet
herstellen van een ziekte die geen relatie heeft met de gemeenschap.
The task that faces victims of war and atrocity is often spoken of as a ‘healing’ or
‘recovery’ through ‘processing’ (of traumatic experience), ‘acceptance’ and ‘coming to terms with the past.’ This posits an unduly mechanistic and medicalized
view of human experience that suggests that the pathological effects of war are
found inside a person and that the person recovers as if from an illness. (Summerfield, 2002, p. 1106)
Door deze taal te gebruiken, beschouwen we het herstel van traumatische ervaringen
als een individueel proces, blijft het herstel van de sociale leefwereld onbesproken en
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het sociale lijden van mensen en hun naasten onzichtbaar. Een schrijnend voorbeeld is
dat van moeders met een kind dat wordt geboren uit verkrachting, waarbij traumaproblematiek en stigmatisering met elkaar verwikkeld zijn (Van Ee & Kleber, 2012, 2013).
Door het ongemak van professionals om te vragen naar seksueel geweld, het moederschap dat daar het gevolg van is en wat dit betekent voor deze vrouwen, krijgen deze
moeders en hun kinderen niet de zorg die ze nodig hebben (Meuleman & Van Ee, 2021).
Professionals die deze problematiek niet bespreekbaar maken, dragen ongewild bij aan
het in stand houden van de stigmatisering van deze moeders en hun kinderen (Major
& O’Brien, 2005; Maner et al., 2007; Mueller et al., 2008; Williams, 2007; Van Ee &
Blokland, 2019).
Terugkijkend op haar behandeling zei een moeder over haar zoon, die werd geboren uit een verkrachting: ‘Ik realiseer me nu dat hij voor de helft mijn bloed is en dat hij
hier helemaal niets aan kan doen’ (Van Ee & Blokland, 2019). Met die woorden maakte
ze haar zoon deel van haar gemeenschap. Ik hoop dat onze gemeenschap de moed kan
vinden om te zeggen: ‘We realiseren ons dat deze moeders deel van ons zijn en dat ze
hier helemaal niets aan kunnen doen.’ Pas dan kunnen we hun de steunende gemeenschap bieden die zij verdienen.
Dat brengt ons terug bij Aristoteles, Aquino en Arendt: binnen de gemeenschap
kan de eenzaamheid van de mens doorbroken worden door de relaties die we aangaan,
want die verbinden ons, ondanks onze verschillen, en helpen ons om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de wereld die tussen ons ligt. Een dergelijke gemeenschap maakt onze wereld en ons hart groter.
een t erugblik
Ongeveer 25 jaar geleden betrad ik als jonge psycholoog het traumaveld. In die tijd bestond de behandeling vooral uit gesprekstherapie en was de inzet van methoden als Eye
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Imaginaire Exposure in opkomst. In de afgelopen 25 jaar is er echter veel veranderd. Door wetenschappelijk onderzoek zijn er grote sprongen gemaakt in ons denken over traumabehandeling. Als je
bedenkt dat de diagnose PTSS pas in 1980 werd erkend met opname in de DSM III (APA,
1980), dan is de progressie die het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van traumabehandeling heeft geboekt bewonderenswaardig. Hoewel deze ontwikkelingen op
het gebied van effectieve behandelmogelijkheden lovenswaardig zijn, signaleer ik ook
een schaduwkant, een eenzijdigheid in ons denken over de gevolgen van traumatische
ervaringen. We weten dat vermijding van verschillende aspecten van de traumatische
gebeurtenis een rol speelt in het in stand houden van PTSS-klachten. Voor een geslaagde traumabehandeling wordt het doorbreken van vermijding tegenwoordig als essentieel gezien. Ons verlichtingsdenken, waarin we de wereld als maakbaar en controleerbaar willen ervaren, heeft er mogelijk toe geleid dat we het probleem van de
getraumatiseerde mens, onbeleefd gezegd, zijn gaan reduceren tot vermijding. De op-
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lossing van het probleem van de getraumatiseerde mens ligt volgens deze denkwijze in
het doorbreken van die vermijding via therapie en, in EMDR-taal, het ‘beuken op het
target’. Door dergelijke taal te gebruiken halen we de mens uit zijn context en reduceren
we de problematiek tot iets wat de patiënt zou moeten kunnen beheersen als die maar
stopt met vermijden. Daarmee leggen we de verantwoordelijkheid voor herstel bij het
individu. Als de vermijding onvoldoende wordt doorbroken, kan dat aan de patiënt of
de therapeut liggen, maar waar is onze naaste in dit verhaal? En waar is de gemeenschap?
Recovery is not a discrete process: it happens in people’s lives rather than in
their psychologies. (Summerfield 2002, p. 1107)
Als we recht willen doen aan getraumatiseerde mensen in hun sociale omgeving, is het
wenselijk om traumabehandeling te gaan zien vanuit een driehoeksmodel. Hoewel in
een driehoek de scherpte van de hoekpunten kan verschillen, zijn er altijd drie hoekpunten. Deze drie hoekpunten zijn de verschillende perspectieven van de mens, zijn of
haar naasten en de gemeenschap. Een mens groeit en herstelt binnen diepe sociale verbindingen die noodzakelijk zijn binnen een gemeenschap, en die gemeenschap is weer
noodzakelijk voor het doorbreken van de eenzaamheid van de mens. Alleen dan vindt
de mens beschutting in de grotere wereld. Voor de ene mens ligt het accent meer op het
hoekpunt van individuele processen, voor de andere meer op de sociale verbinding.
Binnen een behandelmethode kan het accent ook meer op het ene hoekpunt dan op het
andere liggen, en hetzelfde geldt voor de capaciteiten van de therapeut. Als we dit model
toepassen, kunnen we beter bepalen wat een mens nodig heeft en een bij die mens passende behandelmethode en behandelaar zoeken, waarbij we tegelijkertijd de andere
perspectieven in het oog houden. Als we deze drie perspectieven een duidelijke plaats
geven binnen het kader van de traumazorg, vergroten we de mogelijkheden van herstel,
omdat we daarmee erkennen dat ons handelen in de wereld nooit geïsoleerd is, maar
altijd in relatie staat tot de naasten met wie wij de wereld delen.

Gemeenschap

Trauma

Persoon

Naasten

Figuur 2. Driehoeksmodel voor traumaveld
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een vooruitblik
Met deze leerstoel wil ik vanuit een ontwikkelingsperspectief bijdragen aan meer inzicht in de rol van sociale verbindingen in het herstel na traumatische ervaringen,
waarbij het niet alleen gaat om gehechtheid met naasten, maar ook om gehechtheid
binnen een gemeenschap.
Om die reden onderzoeken we met Mèlanie Sloover, Sabine Stoltz, Desiree Florisson en Roxanne Camfferman de relatie tussen traumaklachten bij kinderen, hun sociaalcognitieve ontwikkeling en hun sociale netwerk. Met Marloes Eidhof en Agnes van
Minnen onderzoeken we de invloed van vermijding, waaronder gehechtheid-gerelateerde vermijding, op het behandelresultaat van intensieve traumatherapie. Met Peter
Janssen, Toon Cillessen en Sabine Stoltz richten we ons op getraumatiseerde veteranen
en kijken we naar aspecten van sociale cognitie en de effectiviteit van verschillende
behandelingen voor gezinnen die door PTSS van een gezinslid zijn vastgelopen. Met
Maarten Muskens bestuderen we de rol van attributie en sociale steun in chronische
traumaproblematiek en de effectiviteit van een hierop gerichte behandeling voor mensen die onvoldoende profiteren van bestaande, wetenschappelijk onderbouwde traumabehandeling. Met Eline Meuleman, Yvonne Montfoort, Adriana Jasperse en Julia
Bala werken we samen in het project MomS, waarin we klinische expertise combineren
met wetenschappelijk onderzoek om de ouder-kindrelatie van moeders met een kind
dat is geboren uit seksueel geweld te versterken en stigmatisering bespreekbaar te maken. Met deze onderzoeken heb ik verschillende lijnen uitgezet die ik in deze leerstoel
verder wil verdiepen. Binnen deze lijnen staan de factoren centraal die een rol spelen in
het herstel na traumatische ervaringen van PTSS en traumagerelateerde problematiek,
namelijk: 1) gehechtheid, 2) sociaalcognitieve vaardigheden, 3) een sociaal netwerk
(waaronder het gezin, leeftijdgenoten en partner) en 4) de hieraan verbonden maatschappelijke processen. Inzichten in deze processen zijn klinisch relevant, zeker voor de
zogenaamde ‘non-responders’, mensen die onvoldoende reageren op bestaande wetenschappelijk onderbouwde traumagerichte behandeling.
Het risico bestaat echter, zeker in een traumaveld waar discussies sterk kunnen
polariseren, dat iedereen, ook ik, zich terugtrekt in het eigen hoekpunt en de driehoek
uit het oog verliest (zie ook: Kleber, 2007). Juist door die polarisering is onze kennis van
trauma mijns inziens aan corrosie onderhevig. We verliezen het vermogen tot integratie
wanneer we vanuit ons eigen perspectief de wereld bezien en niet (meer) met de ogen
van anderen kijken. Als traumaveld hebben we herstel van sociale verbindingen en herstel van de gemeenschap nodig, we zouden het kunnen zien als parallelprocessen. Met
deze leerstoel zou ik eraan willen bijdragen dat we deze driehoek, om met Hannah
Arendt te spreken, als een tafel gaan zien waaraan we als wetenschappers en clinici
plaatsnemen. Als we vanuit onze eigen specialisaties en perspectieven met elkaar in
gesprek gaan, versterken we ons zicht op de realiteit die tussen ons ligt, de mens die
getraumatiseerd is en lijdt. Alleen wanneer wij de verbinding zoeken, aan tafel blijven
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zitten en in gesprek blijven, kunnen wij gezamenlijk een nieuw licht laten schijnen op
het herstel van dat lijden.

Gemeenschap

Trauma

Persoon

Naasten

Figuur 3. Driehoeksmodel als tafel voor traumaveld

Na het interview verliet het meisje het hotel en verdween in de hitte van Bangui. Ik heb
haar nooit meer teruggezien. Maar tijdens dat interview was zij, ondanks een verschil in
taal en cultuur, mijn naaste en liet zij een onuitwisbare indruk op mij achter.
No Man Is an Island
No man is an island,
Entire of itself;
Every man is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less,
As well as if a promontory were:
As well as if a manor of thy friend’s
Or of thine own were.
Any man’s death diminishes me,
Because I am involved in mankind.
And therefore never send to know for whom the bell tolls;
It tolls for thee.
(Donne, 1624)
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