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Er is een langdurige discussie gaande over de meerwaarde van gefaseerde behandeling boven
directe traumagerichte behandeling bij mensen met complexe PTSS (zie ook EM#9). Die discussie
was de belangrijkste aanleiding om deze twee behandelvormen direct met elkaar te vergelijken
middels een gerandomiseerde gecontroleerde klinische behandelstudie. De onderzochte groep
bestond uit mensen met een PTSS gerelateerd aan een verleden met herhaald seksueel misbruik
en/of mishandeling in de kindertijd. De resultaten van dit onderzoek bieden overtuigende
ondersteuning voor het gebruik van EMDR-therapie bij deze doelgroep via de intrusieroute,
zonder het toepassen van een voorbereidende interventie.
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sessies EMDR voorafgegaan door 8 sessies STAIR dan
wel alleen 16 sessies EMDR zonder enige vorm van
stabilisatie of aanleren van een veilige plek. Belangrijk om te vermelden is dat het hier ging om
een ambulante behandeling bestaande
uit twee behandelsessies per week.
De deelnemers aan het onderzoek werden voor en na
de behande-
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Resultaten

Posttraumatische cognities door de tijd heen
in beide behandelcondities (PTCI)

Er werden in beide condities middelgrote tot grote
behandeleﬀecten gevonden van de voormeting tot aan
tief in het behandelen van (complexe) PTSS-klachten
(Figuur 1). Onze onderzoekshypothese dat de stabiliserende behandelaanpak tot betere resultaten zou leiden
kon niet worden ondersteund, omdat op geen enkele
variabele signiﬁcante verschillen werden gevonden
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de variabelen interpersoonlijke problemen (Figuur 2),
traumatische cognities (Figuur 3) en zelf gerapporteerde
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volgens de casusconceptualisatie ‘intrusieroute’ - bleek
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een eﬀectieve en veilige behandeling voor mensen met
een ernstige PTSS naar aanleiding van seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd. De resultaten

Noortje van Vliet is GZ-psycholoog en onderzoeker binnen het team
persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma van Dimence GGZ.

suggereren dat een stabiliserende vaardigheidstraining
daarbij niet noodzakelijk is. Het is voorstelbaar dat deze
behandelvisie leidt tot vertraging van de behandeling en
daardoor tot hogere kosten voor de gezondheidszorg,
terwijl de behandeluitkomsten gelijk zijn.
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