Oefening
De oefening is afgestemd op de workshopdeelnemers en wordt niet zo maar toegepast tijdens de behandeling
van cliënten. Doel: workshopdeelnemers in de ervaring van hoge arousal zetten
Deel van de groep blaast ballon op tot de therapeut STOP zegt. Daarna regulatie d.m.v. bewegen en zintuigelijke
aandacht richten in het hier en nu.

Regulate - Relate - Reason
• Reguleren
• Contact maken
• Betekenis verlenen
Dr. Bruce Perry

Trauma betekent overleven

Doel van therapie:
Weer thuis komen in je lijf, veiligheid
beleven en van daaruit weer durven
exploreren waardoor je weer tot
ontwikkeling komt.

Voorwaarden daarvoor zijn:
kunnen reguleren
veiligheid ervaren in relatie
en adequaat betekenis verlenen
aan (zintuigelijke) ervaring
Voor zelfregulatie komt co-regulatie.

Onze bril
Hechtingspiramide
Truus Bakker

NMT
Neurosequentieel
kijken
Dr. Bruce Perry

Trauma en de DSM-5

In de DSM 5 staat geen duidelijke definitie van Trauma. De DSM 5 gaat over PTSS.
Echter niet ieder cliënt met trauma heeft een PTSS diagnose. Als we ons beperken tot cliënten met PTSS
missen we dus een hele grote groep. Wij zien veel cliënten met ‘ontwikkelingstrauma’ (Bessel van der Kolk).
Deze is niet opgenomen in de DSM 5.
Wij hebben bij deze workshop ervoor gekozen ons niet te beperken tot cliënten met PTSS, vanwege
bovengenoemde reden.

Hechtingspiramide
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BOUWSTENEN VAN HECHTING (Truus Bakker)
CREATIEF
(machteloos)
Zelf problemen oplossen ook met
anderen, empathie, rollenspel
ZELFSTANDIG
(eenzaam)
Kind weet dat het iets zelf kan, ikbesef, innerlijk beeld van ander,
concentreren, geven en nemen
ZELFVERTROUWEN
(onzekerheid)
De wereld verkennen, omgaan met
scheidingsangst, intersubjectiviteit
(gedeelde vreugd)

TOEVERTROUWEN
(wantrouwen)
Overgave, je openen voor de ander

BASISVEILIGHEID
(angst)
Fase van het (onbewuste) voelen, er mogen
zijn, een plek hebben, thuisgevoel

Kind ↑

VERTROUWEN
(angstig)
Vertrouwen hebben in het kind,
in vertrouwen laten gaan
STEVIG EN DUIDELIJK ZIJN
(vaag)
Meer ruimte voor zichzelf, ikboodschappen, grenzen stellen
zonder af te wijzen
STEUNEN EN MEELEVEN
(geen interesse of dwingend)
Steunen en stimuleren, meeleven en
begrip, kind zelf laten ontdekken,
benoemen
GEVEN
(nemen)
Verzorgen, spiegelen, meeleven,
meekijken, volgen
VERANTWOORDELIJK, ZORGEN VOOR
(verwaarlozen)
Levensvoorwaarden scheppen, leiding
geven, reageren op behoefte/signalen kind,
lichamelijk contact, reguleren

Ouders ↑

Casus Saskia
naast de hechtingspiramide gelegd
Jongen 14 jaar, LVB. KOPP-kind, zeer voorbelaste geschiedenis. Hoogstwaarschijnlijk getuige/ dan wel slachtoffer geweest
van mishandeling. Middelenmisbruik binnen de gezinssituatie.
Met 8 jaar bij opa en oma gaan wonen (netwerkplaatsing). Oma en opa zijn veilige hechtingspersonen.
Diagnoses: ADHD, ODD, Hechtingsproblemen, taal-spraakstoornis, ouder – kind problemen.
Therapiesituaties: deur wordt dicht gehouden van materialenhok terwijl therapeut erin zit – wat doe je? Waar zit hij en hoe
sluit je aan vanuit de hechtingspiramide? Wat is jouw eerste neiging? Hoe reguleer je jezelf als therapeut?
Ervaring met deze jongen, hoe meer ik aansluit op zijn bouwsteen van het moment, hoe sneller we er door heen gaan en komen
tot exploreren, ervaren, bewust worden en ontwikkelen. Ik krijg bij hem veelal weer contact door te wachten en vervolgens te
reageren op iets wat hij doet, laat horen. Dit benoem ik en van daaruit neemt hij initiatief tot spel/bewegen.
We hebben een mooi proces, maar het blijft bij dit soort jongeren ook altijd kwetsbaar.
Bv: basketbal tegen mijn hoofd, toen ging hij ook uit uit “zijn raampje” (verstoring hechtingsrelatie, ik was even minder
beschikbaar en minder voorspelbaar). Toen moest hij terug naar de klas, naar vertrouwde pb’er, onder de deken in regressie en
kwam er na een tijdje weer uit middels lichamelijk contact en nabijheid (co-regulatie).
Durf te volgen, aan te sluiten, met behulp van de bouwstenen. Tijdens et volgen geef je richting. Het kan ook heel inzichtgevend
zijn als een therapeutisch
proces moeizaam verloopt. Vaak zitten we dan al wat hoger in de piramide terwijl de cliënt dus wat anders nodig heeft.
Met deze jongen werk ik nu met een therapeutisch verhaal (metafoor) en meer gerichte opdrachten. Dat kon in het begin
absoluut niet.

De neurosequentiële ontwikkeling van het brein
Het brein ontwikkelt zich:

Van binnen naar buiten
Van achter naar voor
Voorbeelden van functies per domein
Cognitieve domein

Relationele domein
Zelfregulatie domein
SI domein

Abstract denken
Concreet denken
Aansluiting/beloning
“hechting”
Emotioneel reageren
Motorische regulatie
“arousal”
Eetlust/overzadiging
Slaap
Bloeddruk
Hartslag
lichaamstemperatuur

Negatieve
oftewel traumatische ervaringen
in de kindertijd/jeugd beïnvloeden de
hersenontwikkeling en de stressrespons systemen negatief.
‘Sporen in het brein’

Dat geldt ook voor verwaarlozing

Verbindingen worden onvoldoende aangelegd
Hersenfuncties blijven onderontwikkeld

Ken het stadium – observeer de toestand
‘Het is belangrijk om de onderliggende
mechanismen te begrijpen van
het huidige functioneren’
Dr. Bruce Perry, M.D., Ph.D.

Vaktherapie een kans
• Ervaringen doen ertoe

•Waarom?
• Ervaringen veranderen
het brein

Casus Lena
Jongen, 9 jaar, geboren met Amnionstreng Syndroom waardoor vingers en een beenonderontwikkeld zijn, direct na geboorte
ter vondeling gelegd, tot adoptie in een weeshuis geleefd waar hij zeer zwaar verwaarloosd is, slachtoffer en/of getuige van
mishandeling geweest, was vastgebonden in zijn bedje, 2 keer in de sterfkamer gelegen. Met 2 jaar geadopteerd door zeer
betrokken en vaardige ouders. Heeft pas sinds kort een leeftijdsadequaat slaap/waakritme. Zeer chaotisch, echolalie, SOLK. Er
is sprake van complex trauma en hechtingsproblematiek.
In de eerste sessie bleek dat afname toepassen van gangbare Psychomotorisch onderzoek bij deze cliënt absoluut niet
haalbaar was. Dat aandachtsboog was veel te kort en het niveau sloot helemaal niet aan bij cliënt.
Strategie: alle zintuigen activeren, basale regulatie d.m.v. schommelen, contact maken via handpoppen en knuffels, tempo
van de cliënt volgen, veel herhaling, altijd het zelfde begin- en eindritueel in iedere sessie, structuur en voorspelbaarheid,
arousal opwekken en en weer laten zakken d.m.v. pauzes en ademhaling, focus op het waarnemen van lichaamssignalen zoals
kriebels in de buik. Hechtingspersoon in de zaal en dus beschikbaar wanneer nodig. Therapeutische houding bouwsteen 1-3
van de hechtingspiramide. Na sessie 8 gaat cliënt stap voor stap meer de ruimte in, net als een dreumes die zijn
ontdekkingsruimte vergroot. Er is een sterke groei in ontwikkeling te zien. Client gaat door een fase met driftbuien. Daarna
komt imitatiespel, bouwen, naast elkaar spelen. Inmiddels is moeder betrokken bij de activiteiten (triade) en komen
Sherborne elementen voor in de sessie. Client kan inmiddels de lichaamssignalen meer gedifferentieerd benoemen en ook de
basisemoties. Samen met moeder is een rooster uitgewerkt voor de zomervakantie waarin therapeutische spelletjes die
aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van cliënt in zijn opgenomen. Deze worden dagelijks door ouders en familie gedaan.
Client slaapt sinds zomervakantie door met hulp van een verzwaringsdeken. School heeft psycho-educatie en handvaten
gekregen om cliënt te kunnen begrijpen en reguleren. Cognitieve overvraging is voor deze cliënt zeer ongewenst. De
successen rond de behandeling zijn mede te danken aan het sterke therapeutische netwerk dat is gecreëerd: ouders,
grootouders, school

Spelletjes ronde. Welk domein wordt (het
meest) aangesproken tijdens de activiteit.

Inbreng activiteiten vanuit eigen
vaktherapeutische discipline
Functiedomein SI:
Djembe, voelen, ritme
Storm maken, dierengeluiden spel
Zagen, speksteen, vingerverven, scheerschuim, vilten
Functiedomein zelfregulatie:
noppenfolie
zwaar materiaal gebruiken
sjoelen
hoepel draaien – rennen als de hoepel stil ligt moet je erin staan
potten bakken

Interventievormen passend bij hersengebieden
• Hersenstam – SI: Massage, Muziek, bewegen (zwemmen, lopen
rennen, dansen, springen, schommelen, wiegen), Yoga/ademhaling,
Diergerichte therapie. Patroonmatig en herhalend
• Diecephalon – zelfregulatie: liedjes zingen, woorden die reguleren
werken, isometrische oefeningen, diepe druk, tapping,
verzwaringsmateriaal, muziek, ademhalingstechnieken, structuur,
voorspelbaarheid door veilige volwassene, EMDR
• Lymbisch - Relationeel: vaktherapie beeldend (art therapy),
individuele speltherapie, ouder-kind interactietherapie, samen en
naast elkaar spelen met volwassene en/of leeftijdsgenoot, later groep
• Cortex – cognitief: taal-spraaktherapie, inzicht gevende therapie, CGT,
Familietherapie, cortical – modulation ratio (mate waarin een
persoon de onderliggende hersengebieden via de cortex kan
reguleren)

Bottom up: I.p.v. interventies op gedrag en symptomen,
interventies ter bevordering van de (hersen)
ontwikkeling.
Nieuwe spoortjes aanleggen = nieuwe verbindingen
maken in het brein d.m.v. de 6 R’s:
• Relationeel (veilig)
• Relevant (passend bij de ontwikkeling)
• Repetitief (patroon)
• Belonend (plezierig/leuk)
• Ritmisch (resonant met onze biologie)
• Respectvol (kind, familie, cultuur)
Rick Gaskill and The Child Trauma Academy, 2011

Belangrijke aanvulling vanuit de zaal als het gaat om voorwaarden: zintuigen bewust kunnen waarnemen??????

Succesvolle Traumabehandeling kost tijd en vraagt
om maatwerk en een therapeutisch netwerk:
verzorgers
school
zorgverleners
Hoe eerder in het leven behandeld wordt, des te
groter de kans van herstel

Wil je meer weten over Dr. Bruce Perry
en het

Neurosequentiële Model van Therapie?
• www.ChildTrauma.org
• www.TeamNEXT.nl

