
Op vrijdag 8 november 2019 om 10:30 uur zal Lotte Hendriks haar proefschrift ‘Share your story - 
Intensive exposure treatment for adult and adolescent complex posttraumatic stress disorder’ 
verdedigen aan de Radboud Universiteit. Zij is verbonden aan Overwaal Expertisecentrum Angst, 
Dwang en PTSS. Haar promotoren zijn prof. dr. Agnes van Minnen, prof. dr. Eni Becker en haar co-
promotor is prof. dr. Gert-Jan Hendriks.  
 
Nog niet iedere patiënt met PTSS heeft baat bij behandeling 
Er zijn effectieve traumagerichte behandelingen voorhanden voor zowel volwassenen als jongeren 
met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze behandelingen worden meestal in wekelijkse 
sessies aangeboden en duren minimaal enkele maanden. Helaas knapt niet iedereen op door de 
huidige traumagerichte behandelingen, een grote groep stopt voortijdig met de behandeling en 
daarnaast zijn traumagerichte behandelingen niet voor iedereen toegankelijk. Lotte en haar collega’s 
onderzochten voor welke patiënten reguliere traumagerichte-behandelingen met wekelijkse sessies 
niet toegankelijk zijn doordat therapeuten belemmeringen ervaren in het voorschrijven van de 
behandeling. Vervolgens ontwikkelden zij een kortdurende intensieve exposure behandeling waarbij 
de (meeste) sessies in één week werden aangeboden in plaats van verspreid over enkele maanden. 
Zij onderzochten de haalbaarheid, effectiviteit en veiligheid van deze behandeling in een groep van 
73 volwassenen als ook in een groep van 10 jongeren met PTSS. 
 
Het proefschrift 
“Uit ons eerste onderzoek kwam naar voren dat behandelaren exposure beperkt aanboden in hun 
dagelijkse behandelpraktijk en ze waren vaak niet getraind in de techniek”, aldus Lotte. 
Behandelaren waren bang voor bijwerkingen, dat klachten juist zouden toenemen en dachten dat 
exposure alleen bruikbaar was voor relatief gezonde en stabiele patiënten. Behandelaren leken 
geneigd om vast te houden aan de inschatting dat exposuretherapie minder geschikt is wanneer er 
bij patiënten met PTSS sprake is van complexe problematiek, ondanks dat hier geen 
wetenschappelijk ondersteuning voor is. “Voor ons verdere onderzoek naar de effectiviteit van de 
intensieve exposure behandeling waren we juist geïnteresseerd in die patiënten die vanwege 
complexere problematiek vaak worden uitgesloten voor behandeling“ vertelt Lotte. Uit hun 
vervolgonderzoek kwam naar voren dat PTSS-klachten verminderden na een intensieve exposure 
behandeling bij zowel volwassen als jongere patiënten met complexe PTSS-klachten na herhaaldelijk 
seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd en met een geschiedenis van mislukte 
behandelingspogingen. Bijwerkingen en symptoomverergering waren zeldzaam en de uitval was 
minimaal. “Dit onderstreept de toegankelijkheid van deze intensieve exposurebehandeling voor 
patiënten die regelmatig worden uitgesloten van reguliere traumagerichte behandelingen.” 
 
Gevolgen voor de klinische praktijk 
“De onderzoeksresultaten bieden een interessant perspectief op het gangbare idee dat patiënten 
met complexe PTSS een aangepaste behandeling nodig hebben, waarbij de traumagerichte 
technieken worden voorafgegaan door een behandelfase waarbij de kenmerken die uniek zijn voor 
complexe PTSS eerst worden aangepakt” geeft Lotte aan. Een dergelijke gefaseerde behandeling 
verlengt de behandeling voor deze doelgroep. De studies van Lotte en haar collega’s geven echter 
aanwijzingen dat juist door de korte duur van een intensieve traumagerichte behandeling andere 
psychische stoornissen en problemen samen met de typische kenmerken van complexe PTSS 
mogelijk minder invloed hebben op de PTSS-behandeling. Het intensiveren van traumagerichte 
technieken maakt de behandeling voor patiënten met complexe PTSS dus korter in plaats van langer. 
“Inmiddels zijn intensieve traumagerichte behandelingen zowel binnen verschillende Pro Persona 
locaties als binnen anderen behandelinstellingen onderdeel van het reguliere zorgaanbod 
geworden.” 
 
Vervolgonderzoek 



“Maar we zijn er nog lang niet” benadrukt Lotte. “Ondanks dat het intensiveren van traumagerichte 
technieken een haalbare en effectieve vervolgstap lijkt voor de doelgroep die geen baat heeft bij een 
standaardbehandeling of die deze niet krijgt aangeboden, knapt ook binnen onze studies niet 
iedereen op.” Patiënten lieten verschillende patronen van klachtverandering zien: sommige knapten 
snel op, andere hadden naast de intensieve behandelweek ook nog enkele nabehandelings-sessies 
nodig, weer andere hadden gedeeltelijk baat bij de behandeling en een vierde groep had geeft effect. 
Lotte: “De verschillende patronen van klachtverandering wijzen erop dat de optimale dosering van 
intensieve traumagerichte behandelingen verschillend kan zijn per patiënt. Toekomstig onderzoek 
moet zich richten op het vergelijken van verschillende doseringen van de traumagerichte technieken, 
want er lijkt geen sprake van een one size fits all-behandeling.” Daarnaast mag er wat Lotte betreft 
veel meer focus komen op vervolgonderzoek naar kinderen en jongeren met PTSS: “Een groot deel 
van de volwassen patiënten in onze studies worstelde al jaren met hun PTSS-klachten. De 
traumatische ervaringen die zij meemaakten, vonden plaats tijdens hun jeugd. Ook al is de groep 
jongeren die wij onderzochten klein de eerste resultaten zijn hoopvol en moedigen ons aan om in de 
toekomst onderzoek uit te voeren met grotere groepen jonge PTSS-patiënten. Om deze groep op tijd 
te bereiken, is het nodig dat therapeuten en andere professionals in de jeugdhulpverlening alert zijn 
op de mogelijkheid dat kinderen en jongeren traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Het is 
cruciaal dat de juiste vragen gesteld worden aan kinderen en jongeren die in zorg komen om te 
ontdekken of zij PTSS-klachten hebben. De jongeren in onze studie waren gemiddeld tweeënhalf jaar 
in zorg en verschillende van hen gaven aan dat gedurende die tijd niemand hen expliciet had 
gevraagd of ze traumatische ervaringen hadden meegemaakt.” Om dit te veranderen en 
hulpverleners te helpen de juiste vragen te stellen over traumatische ervaringen, heeft Lotte samen 
met deze jongeren de website www.rakevragen.nu ontwikkeld.  
 


