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Al jaren is een debat gaande of mensen met PTSS die tevens last hebben van dissociatieve
klachten een aangepaste behandeling nodig hebben, of dat directe traumagerichte
behandeling volstaat. Maar in de meeste onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan is
uitsluitend gekeken naar psychologische dissociatie, niet naar somatoforme dissociatie.
Een belangrijke vraag is of PTSS-patiënten met somatoforme dissociatieve klachten even
goed proﬁteren van een (intensieve) traumagerichte behandeling als patiënten die
dergelijke klachten niet hebben. Somatoforme dissociatieve klachten komen regelmatig
voor onder PTSS-patiënten en het beantwoorden van deze vraag kan bijdragen aan een
goede indicatiestelling voor deze groep.
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Resultaten
Van de 219 patiënten die deelnamen aan de studie, had
13,2% in hoge mate last van somatoforme dissociatieve
klachten. Zowel de patiënten met somatoforme dissociatie als diegenen zonder somatoforme dissociatie proﬁteerden in sterke mate van de intensieve traumagerichte behandeling (zie Figuur 1). Ook was er geen verschil
in de afname van PTSS-symptomen tussen patiënten
met sterke somatoforme dissociatieve klachten en patienten zonder deze klachten. De ernst van somatoforme
dissociatieve klachten verminderde signiﬁcant in beide
groepen (Figuur 2).
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Conclusie
In dit onderzoek bleken zowel PTSS-patiënten mét
als zonder somatoforme dissociatie goed te proﬁteren
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