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In haar column in EMDR Magazine nummer 15 maakt 
Agnes van Minnen onderscheid tussen enerzijds ‘echt’ 
trauma volgens het A-criterium voor PTSS in de DSM-
5 en anderzijds nare levensgebeurtenissen, wat ze 
benoemt als een ‘rotleven’. Kenmerkend voor PTSS 
na ‘echt’ trauma zijn de specifi eke sensorische herbe-
levingen, terwijl volgens haar bij een rotleven vooral 
algemene cognitieve herinneringen gezien worden. 
Emotionele verwaarlozing valt dan buiten de defi nitie 
van trauma, en omdat vaak geen volledige PTSS wordt 
gezien, raadt Agnes van Minnen dan een andere behan-
deling aan (dus niet traumagericht).

Onze SIG houdt zich bezig met de behandeling van cli-
enten die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke 
chronische traumatisering. Wij horen van onze cliënten 
dat zij zich het meest beschadigd voelen juist door de 
vroege emotionele verwaarlozing. Wij merken dit ook 
in de behandelingen, waarbij dat wat er niet was (acts 

of omission) moeilijker lijkt om te verwerken dan dat 
wat er wel was, maar niet hoorde te zijn (acts of com-

mission). Ons inziens gaat het hier over ernstige trau-
matisering waarbij de PTSS ook verborgen kan blijven 
dankzij krachtige copingstrategieën en/of doordat de 
PTSS als het ware ingekapseld is door een bepaalde 
persoonlijkheidsopbouw, waar al dan niet sprake kan 
zijn van meer ernstige en structurele dissociatie.

De kern van de behandeling van cliënten die lijden on-
der de gevolgen van vroegkinderlijke chronische trau-
matisering (waarbij we vaak een combinatie zien van 
emotionele verwaarlozing met emotionele, fysieke en/
of seksuele mishandeling) is in onze optiek gerichte 
traumabehandeling. Oók wanneer niet aan het A-cri-
terium wordt voldaan en  óók wanneer er (nog) geen 
sprake is van een manifeste PTSS. De casusconceptua-
lisatie, waarin ook de actuele lijdensdruk, de hulpvraag 
en een risicotaxatie worden meegenomen, bepaalt dan 
de indicatiestelling. Naar onze ervaringen blijkt de ‘R’ 
van EMDR in het traumagerichte deel van deze behan-
delingen dan minstens zo belangrijk te zijn als de ‘D’.
Deze behandelingen kosten weliswaar meer tijd en 
werk dan het geval is bij de behandeling van enkelvou-
dige PTSS of bij de behandeling van de gevolgen van 
meervoudige latere traumata,  maar zijn zeker zowel 
mogelijk als zinvol!  De afgelopen tien jaren worden, 
mede dankzij de inzet van EMDR, deze behandelingen 
vaker geïndiceerd en, voor zover ons blikveld reikt, ook 
vaak met positief resultaat. 

Reactie vanuit de SIG vroeg-
kinderlijke chronische trauma-
tisering op de column ‘het ene 
trauma is het andere niet’
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