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Research

In 2012 verscheen een internationale richtlijn van de In-

ternational Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS; 
Cloitre et al, 2012), gebaseerd op de toen heersende 
consensus, waarin gepleit werd om mensen met een 
C-PTSS een fasegerichte behandeling aan te bieden, 
waarin de traumaconfrontatie voorafgegaan wordt 
door een stabilisatiefase. Hierop kwam, met name van-
uit Nederland, felle kritiek, onder andere in een artikel 
van De Jongh et al. (2016). Zij stelden dat stabilisatie 
in de meeste gevallen niet nodig is en dat we ook bij 
C-PTSS meteen kunnen beginnen met een traumage-
richte behandeling. 

De vragen waar het in de discussie om draait zijn: Is er 
echt een verschil tussen PTSS en C-PTSS; gaat het hier 
om te onderscheiden categorieën? Is stabilisatie vooraf 
noodzakelijk, dan wel aan te raden voor een succes-
volle traumaconfrontatie? En tot slot, wat verstaan we 
eigenlijk onder stabilisatie? 

Ik zal deze vragen, die de huidige tegenstelling het dui-
delijkst vertegenwoordigen, proberen te beantwoorden 
aan de hand van twee artikelen: enerzijds de ISTSS-
richtlijnen voor C-PTSS (Cloitre et al., 2012), die een 
fasegerichte behandeling bepleiten, en anderzijds de 
kritiek hierop van De Jongh et al. (2016) en de onder-
zoeken waar zij naar verwijzen.

De ISTSS-richtlijnen
De ISTSS-richtlijnen ten aanzien van de behandelingen 
van C-PTSS (Cloitre et al., 2012) zijn gebaseerd op een 
select aantal empirische onderzoeken en op een en-
quête onder vijftig experts op het gebied van complex 
trauma (Cloitre et al., 2011), van wie er 45 een fasege-
richte behandeling voor C-PTSS aanraadden.
Cloitre stelt dat mensen met C-PTSS een veel breder 
scala aan klachten en problemen hebben dan enkel de 
PTSS en dat daarom de focus in de behandeling niet 
alleen op de PTSS moet liggen, maar ook op het ver-
sterken van de emotieregulatie, de psychosociale vaar-
digheden en de omgevingshulpbronnen. Om die reden 
beveelt zij een gefaseerde behandeling aan, waarbij 
ze drie fases onderscheidt: stabilisatie, traumabehan-
deling en consolidatie. Over de tweede en derde fase 
bestaat nauwelijks enige discussie, maar wel over de 
eerste fase: de stabilisatiefase. Deze fase betreft vol-
gens deze auteurs symptoomreductie, verbetering van 
zelfmanagement, het opbouwen van de therapeutische 
relatie, psycho-educatie, het verbeteren van emotione-
le en sociale vaardigheden, validatie en aanmoediging. 

Kritische beschouwing van de richtlijnen
Zijn PTSS en C-PTSS wel verschillend?
Het onderscheid tussen PTSS en C-PTSS blijkt moeilijk te 
maken. Natuurlijk zijn er grote verschillen te vinden bij 

Stabilisatie bij complexe 
PTSS: een nuancering 
van de discussie

In het werkveld en binnen de EMDR-vereniging is er de laatste jaren een discussie gaan-
de over het nut en de noodzaak van stabilisatie als voorbereidende fase binnen trauma-
behandelingen. Deze discussie heeft tot een polarisatie van meningen in ons werkveld 
geleid. Over de meeste patiënten hebben we echter wel een consensus, namelijk dat er 
bij hen zonder nadere voorbereiding gestart kan worden met de traumaconfrontatie. De 
discussie over al dan niet stabiliseren gaat over de meest complexe patiënten van wie de 
problematiek veelal aangeduid wordt met de typering ‘Complexe PTSS’ (C-PTSS). Hoe zit 
het nu?
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patiënten met PTSS-klachten: van een enkelvoudig trau-
ma tot de meest extreme traumageschiedenissen gedu-
rende vele jaren in de kindertijd, en van lichte tot zeer 
ernstige schade. Een aantal auteurs, waaronder Herman 
(1992) en voornoemde Cloitre, pleit er voor om de groep 
met C-PTSS als gevolg van complexe trauma's anders te 
classificeren, omdat er daarbij vaak ook andere trauma-
gerelateerde problematiek speelt zoals affectregulatie-
problemen, een ernstig beschadigd zelf- en wereldbeeld 
en hechtingsproblemen. Als we de beschikbare litera-
tuur overzien (zie onder andere de reviews van Landy, 
Wagner, Brown-Bowers & Monson, 2015 en Resick et 
al., 2012), moeten we echter de conclusie trekken dat 
er te veel overlap is tussen de beschreven C-PTSS, de 
bijgestelde classificatie van PTSS in de DSM-5 en de 
borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), om PTSS en 
C-PTSS als aparte diagnostische categorieën van elkaar 
te kunnen onderscheiden. Niet dat er geen verschillen 
zijn, maar er lijkt meer sprake te zijn van een continuüm.
Houdt dit dan ook in dat alle patiënten met een PTSS op 
dezelfde manier behandeld kunnen worden? Dat zou 
een te grote versimpeling zijn: er zijn namelijk wel de-
gelijk grote verschillen binnen dit continuüm.  

Kritiek op de empirische onderbouwing
In het artikel van De Jongh et al. (2016) uiten de auteurs 
stevige kritiek op de onderbouwing van de richtlijnen, 
met als kernboodschap dat er geen noodzaak zou zijn 
voor stabilisatie. De empirische studies worden onder 
de loep genomen en deels verworpen als bewijs voor 
deze noodzaak. Uiteindelijk wordt er maar één van de 
negen studies kwalitatief genoeg geacht om nader 
door te spreken. In deze Randomized Controlled Trial 
(RCT) van Cloitre (2010) wordt het effect onderzocht 
van een geprotocolleerd stabilisatieprogramma van 
acht sessies, voorafgaand aan de traumaconfrontatie, 
het STAIR-programma. De belangrijkste kritiek is dat er 
in deze studie, die drie verschillende condities naast 
elkaar zette, geen conditie zou zijn opgenomen van al-
leen exposure, zonder stabilisatie vooraf. Dat klopt niet: 
er zit wel degelijk een conditie in, bestaande uit trau-
maconfrontatie zonder stabilisatie, namelijk één waar-
bij er enkel counselingsessies aan de traumaconfron-
tatie vooraf gingen, om het aantal contacten gelijk te 
trekken. De counseling was niet gericht op verandering 
en had ook niet als doel om stabilisatie te bewerkstel-
ligen. Het bleek dat deze combinatie minder effectief 
was dan de conditie met STAIR als voorfase. 

Ook de verwerping van een aantal andere onderzoeken 
in dit genoemde artikel is bij nadere beschouwing naar 

mijn idee te kort door de bocht. In de studies van Chard 
(2005) en Classen et al (2011) bijvoorbeeld, wordt de 
traumabehandeling voorafgegaan door en gecombi-
neerd met een reeks groepssessies die als een soort 
van stabilisatie aangemerkt moeten worden omdat ze 
zich richten op het aanleren van vaardigheden en het 
vergroten van behandelmogelijkheden. Deze sessies 
zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen en veilig-
heid en van de therapeutische relatie, het werken aan 
het zelfconcept en het wereldbeeld, op psycho-educa-
tie en het voorbereiden op de traumabehandeling. Bij 
deze studies is er geen vergelijking gemaakt met een 
programma zonder deze stabilisatie voor en tijdens de 
behandeling. Maar de conclusie dat het hier enkel Fase 
2-behandelingen zouden betreffen, klopt niet omdat er 
meer wordt aangeboden dan alleen Fase 2. 
De stellingname van de auteurs is dat er geen bewijs 
zou zijn voor de noodzaak van stabilisatie, die inder-
daad niet is aangetoond in het onderhavige onderzoek, 
maar dat is ook niet wat Cloitre et al (2012) stelden. 
De ISTSS-richtlijn stelt dat het beter zou zijn om een 
fasegerichte behandeling aan te bieden, en niet dat het 
zonder niet mogelijk zou zijn. Ook dat is te lezen in de 
conditie zonder STAIR in Cloitres onderzoek: deze con-
ditie gaf wel effect, maar was minder effectief. 
Hoe dan ook: de empirische onderbouwing van de 
ISTSS-richtlijnen is beperkt en kan daardoor niet als 
afdoende bewijs dienen voor de meerwaarde of de 
noodzaak van een fasegerichte behandeling, maar dat 
impliceert zeker nog niet dat het omgekeerde waar is, 
namelijk dat stabilisatie in alle gevallen onnodig zou 
zijn.

Comorbiditeit als complicatie
Een ander argument in de kritiek was dat de factoren 
comorbiditeit en de traumageschiedenis geen effect 
zouden hebben op de uitkomsten van traumabehan-
delingen. Daarom zouden stabilisatieprogramma's, ook 
bij de meest complexe PTSS, in het algemeen niet no-
dig zijn. De Jongh et al (2016) baseren zich hierbij op 
een aantal reviewonderzoeken, waaronder die van Van 
Minnen, Harned, Zoellner, & Mills (2014). In haar review 
toont Van Minnen overtuigend aan dat Prolonged Expo-

sure (PE) veilig toegepast kan worden bij patiënten met 
comorbide depressie, borderline persoonlijkheidsstoor-
nis, dissociatie, middelenmisbruik, suïcidaliteit, zelfbe-
schadiging en psychose. Opvallend echter is dat vrijwel 
alle studies die Van Minnen aanhaalt om dit argument 
te onderbouwen, behandelingen zijn waarin gewerkt 
wordt met stabilisatie, voorafgaand aan de traumacon-
frontatie. Deze bestond uit psycho-educatie               
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en het werken aan coping en sociale vaardigheden. Zo 
wordt zelfs ook de studie van Cloitre (2010), die in de 
ISTSS-richtlijnen staat, aangehaald om aan te tonen dat 
BPS geen contra-indicatie is voor traumabehandeling. 
De aangehaalde onderzoeken onderschrijven het nut 
van stabilisatie eerder dan dat ze deze ondergraven.

Stabilisatie 
Maar er is nog een ander punt dat tot nu toe te wei-
nig belicht wordt. Als we de vele studies naar C-PTSS 
behandelingen overzien, blijkt dat stabilisatie wel een 
zeer veelvormig begrip is: elke studie vult het weer 
op geheel eigen wijze in. De vorm varieert van korte, 
geprotocolleerde programma's van enkele dagen, tot 
maandenlange voorbereidingen. De inhoud varieert van 
psycho-educatie tot Dialectische Gedragtherapie (DGT) 
en affectregulatietraining, en van steunende groeps- 
en lotgenotenbijeenkomsten tot aan Cognitieve ge-
dragstherapie (CGT). Deels blijft het beperkt tot ses-
sies voorafgaand aan de traumaconfrontatie, maar in 
andere programma's lopen de stabilisatie-interventies 
nog tijdens het hele traject door. De veronderstelde 
dichotomie tussen al dan niet stabiliseren blijkt hele-
maal niet te bestaan: het is veel te veelvormig om daar 
uitspraken over te kunnen doen, laat staan dat er een 
empirisch verantwoorde vergelijking mogelijk is met de 
conditie ‘meteen beginnen met traumaconfrontatie’.

Hoe nu verder?
Misschien is het tijd om de term ‘stabilisatie’ los te la-
ten, omdat die de misverstanden alleen maar lijkt te 
vergroten. Wat we in de literatuur onder deze noemer 
zien, gaat mijns inziens veeleer over de inbedding van 
de traumaconfrontatie in een breder behandelaanbod 
voor de patiënten met meer complexe traumatisering 
en traumagerelateerde problematiek. Maar het is ook 
een spraakverwarring over wat traumabehandeling in-
houdt. De één noemt alleen de traumaconfrontatie (bij-
voorbeeld met EMDR) de eigenlijke traumabehandeling, 
waarbij de behandeling met name symptoomgericht is, 
gericht op de acute herbelevingen, de ander richt zich 
op het hele pakket aan schade, die langdurige trauma-
tisering teweeg heeft gebracht, en ziet de traumacon-
frontatie als een van de onderdelen van de trauma-
behandeling die hij als zodanig veel breder definieert 
(alsook de te behandelen klachten). Dit strookt ook met 
mijn praktijkervaring: de PTSS en bijkomende klachten 
en stoornissen zijn nauwelijks los van elkaar te behan-
delen bij deze doelgroep, ze lopen in elkaar over.

In de praktijk blijken de verschillen minder groot dan 
op papier. Ook de kortdurende, louter op PTSS gerichte 
programma's blijken veel meer ingebed te zijn dan je 
op papier zou zeggen, en anderzijds zijn er steeds min-
der therapeuten die patiënten op voorhand uitsluiten 
van traumabehandeling of nodeloos in de wacht zetten. 
Gelukkig maar, de praktijk ontwikkelt zich door.
Laten we oog houden voor de complexiteit van deze 
patiënten en van hun noden, en zorg op maat bieden. 
Soms is de focus op de PTSS met een direct startende 
traumaconfrontatie genoeg, soms is er meer voor no-
dig, voor en tijdens het traject. Dat is niet te vangen 
in zwart-wit termen, de realiteit is veel ingewikkelder 
en verdient meer nuancering om recht te doen aan de 
complexiteit en diversiteit van ons werkveld en van 
onze patiënten.                   
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