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De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een 
van de meest voorkomende psychische aandoenin-
gen in Nederland: de kans om tijdens het leven 

PTSS te ontwikkelen is 7-8%.1 Wanneer iemand in het 
verleden een trauma heeft gehad en daarna klachten of 
symptomen heeft die hieraan gerelateerd kunnen zijn, is 
het belangrijk de diagnose ‘PTSS’ te verifiëren, vooral 
omdat deze stoornis goed te behandelen is. In dit artikel 
zet ik uiteen wat PTSS is en wat de aandachtspunten zijn 
bij de behandeling ervan.

Wat is Ptss?

PTSS wordt gekenmerkt door: (a) herbelevingen van het 
trauma, zoals zich opdringende gedachten, nachtmerries 
en flashbacks; (b) vermijding van alles wat aan het trauma 
doet denken, zoals de onwil om erover te praten of niet 
meer terug willen naar de plek of de situatie waar het 
trauma plaatsvond, of emotionele vervlakking of verdo-
ving; en (c) klachten van hyperactivatie of prikkelbaar-
heid waaronder slaapproblemen, boosheid en overdreven 
alertheid, en schrikreacties. Wanneer iemand deze 
klachten en symptomen 1 maand na het trauma nog 
heeft en de klachten het dagelijks functioneren verstoren, 

Veel mensen maken tijdens hun leven een potentieel traumatische gebeurtenis mee, waarna ze kortdurend posttrau-
matische stressklachten hebben; dit is een gebruikelijke reactie.

De meesten kunnen een traumatische gebeurtenis goed verwerken met steun van de omgeving, maar 10% van hen 
ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (Ptss).

De aard van de traumatische gebeurtenis, de blootstellingsduur hieraan en de leeftijd waarop iemand zo’n gebeurte-
nis meemaakte bepalen mede of iemand Ptss krijgt.

Een eenmalig opvanggesprek (‘debriefing’) kan het ontstaan van Ptss niet voorkomen en het is daarom niet nuttig dit 
aan te bieden aan iedereen die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt. Er zijn wel nieuwe, veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied.

Voor patiënten met Ptss is traumagerichte psychotherapie bewezen effectief, eventueel in combinatie met medicatie.

Mensen die na een trauma veel of ernstige initiële klachten hebben, kunnen baat hebben bij vroege, kortdurende, 
traumagerichte psychotherapie om de ontwikkeling van chronische Ptss te voorkomen.

De ontwikkelingen rondom de DsM-5 bieden meer aandacht voor ‘complexe’ Ptss, een vorm van Ptss die vaak het 
gevolg is van langdurige traumatisering in de jeugd.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. 

Psychiatrie, Amsterdam-Arq Psychotrauma Expert Groep, Diemen.

Prof.dr. M. Olff, psycholoog (m.olff@amc.nl).

STaND vaN zaKEN

De posttraumatische stressstoornis
Miranda Olff 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A58182

KL
IN

IS
CH

E 
PR

AK
TI

JK

spreekt men van PTSS.
De aanwezigheid van PTSS wordt vaak niet onderkend, 
zowel door de patiënt als door de huisarts. Dit heeft te 
maken met de verscheidenheid aan klachten waarmee 
een patiënt met PTSS zich kan melden, van slaapproble-
men en somatische uitingen tot relatieproblemen. Ook 
kan vermijding door de patiënt een rol spelen bij het mis-
sen van de diagnose.
Complexe PTSS Bij ‘complexe’ PTSS is er, naast boven-
staande symptomen, onder andere sprake van problemen 
met het reguleren van emoties – soms gaat dit gepaard 
met automutilatie –, dissociatieve symptomen, gevoelens 
van schuld en schaamte, en relatieproblemen.2 Deze 
vorm van PTSS is vaak het gevolg van een langdurig 
trauma op de kinderleeftijd.

DiagnosE
Men stelt de diagnose ‘PTSS’ door systematisch na te 
vragen of er een traumatische gebeurtenis heeft plaatsge-
vonden in het verleden en of deze gebeurtenis op een of 
andere manier herbeleefd wordt, vermeden wordt en tot 
prikkelbaarheid leidt. Een korte screeningslijst die de 
patiënt zelf kan invullen, zoals de ‘Trauma screening 
questionnaire’, kan hierbij behulpzaam zijn; deze vragen-
lijst is te vinden op www.amcpsychiatrie-angst.nl/files/
B eh a nde l s t ud ie %2 0 Ps yc hot r au m a / Tr au m a%2 0
Screening%20Vragenlijst.pdf. Vaak is de slaap verstoord 
door nachtmerries of heeft de patiënt zo veel angst hier-
voor dat de hij of zij niet durft in te slapen. Maar ook 
overdag kunnen allerlei dingen die aan het trauma doen 
denken (‘reminders’) de herinnering hieraan weer zo 
levend maken dat het lijkt alsof de gebeurtenis opnieuw 
plaatsvindt.
DSM-5 In mei 2013 is een nieuwe versie van de Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental Disorders uitgeko-
men: de DSM-5. (Er is bewust voor gekozen de nieuwe 
editie ‘DSM-5’ te noemen en niet ‘DSM-V’ om aan te 
geven dat het een wezenlijke verandering betreft.) In 
tabel 1 staat een samenvatting van de diagnostische cri-
teria voor ‘PTSS’ in DSM-IV en de belangrijkste verande-
ringen hierin in DSM-5. In DSM-5 wordt het cluster 
‘vermijding’ uit DSM-IV gesplitst in de aparte clusters 
‘actief vermijden’ en ‘dysfore klachten’, op basis van 
onderzoek naar de symptomen van PTSS.3,4Ook wordt er 
op een explicietere manier aandacht besteed aan dissoci-
atieve symptomen en negatieve emoties als schaamte, 
schuldgevoelens en boosheid.
In de DSM-5 is er meer aandacht voor de gevolgen van 
een trauma in de kindertijd (‘vroeg trauma’) en voor 
complexe PTSS dan in de DSM-IV. Dit zal leiden tot meer 
onderzoek naar complexe PTSS en naar de late, mogelijk 
ook neurobiologische gevolgen van een vroeg trauma, die 
tot nu toe nog onderbelicht zijn. Wereldwijd krijgen com-

plexe PTSS en de late gevolgen van een vroeg trauma nu 
meer erkenning door een mondiaal samenwerkingspro-
ject op dit gebied, de International Society for Traumatic 
Stress Studies Global Collaboration.

EtiologiE
De symptomen die optreden bij PTSS zijn goed te begrij-
pen vanuit een leertheoretisch kader. De gebeurtenis 
zelf, de ongeconditioneerde stimulus, leidt tot een onge-
conditioneerde emotionele respons in de vorm van angst, 

taBEl 1  Diagnostische criteria voor ‘posttraumatische stressstoornis’ 
in DSM-Iv en de belangrijkste veranderingen hierin in DSM-5

criteria in DsM-iV

a1.  blootstelling aan of het ooggetuige zijn van een gebeurtenis die feitelijke of 

dreigende dood, ernstige verwonding, of bedreiging van fysieke integriteit 

van betrokkene of anderen met zich meebracht

a2.  reacties van onder andere intense angst, hulpeloosheid, afschuw; bij 

kinderen kan dit chaotisch of geagiteerd gedrag zijn

B.   ten minste 1 symptoom van herbeleving

C.    ten minste 3 symptomen van vermijding of afstomping van algemene 

reactiviteit

D.   ten minste 2 symptomen van verhoogde prikkelbaarheid

E.   duur van de symptomen is langer dan 1 maand

F.   symptomen veroorzaken significant lijden

belangrijkste veranderingen in DsM-5
a. stressorcriterium:

 a1. duidelijkere definitie van wat een traumatische gebeurtenis is

 a2. de subjectieve reacties vervallen, omdat deze niets toevoegen

B. symptomen van herbeleving:

 B1.  meer nadruk op het intrusieve karakter van herbeleving en niet meer op 

het depressieve rumineren

 B3.  verhelderd dat flashbacks dissociatieve symptomen zijn

criterium C wordt gesplitst in 2 clusters:

 C.   actieve vermijding (ten minste 1 symptoom vereist voor diagnose)

 D.    negatieve cognities en stemming (ten minste 2 symptomen vereist 

voor diagnose) met nieuwe symptomen, zoals aanhoudende negatieve 

emotionele staat (D4)

criterium D wordt criterium E, waarbij:

 E1. is verduidelijkt dat het gaat om agressief gedrag

 E2.  roekeloosheid of zelfdestructief gedrag als nieuw symptoom is 

toegevoegd

criterium H is toegevoegd dat de stoornis niet wordt veroorzaakt door de fysieke 

reacties op middelengebruik of medicatie

het onderscheid in de duur van de symptomen tussen acuut (langer dan 1 

maand) en chronisch (langer dan 3 maanden) vervalt

er is een subtype voor jonge kinderen (6 jaar en jonger) en voor een dissociatief 

subtype geïntroduceerd
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hulpeloosheid of afschuw. Parallel hieraan wordt het 
alarmcentrum in het brein, de amygdala, gestimuleerd. 
De amygdala geeft vervolgens signalen af aan de hippo-
campus, de mediale prefrontale cortex, de hypothalamus 
en vele andere gebieden. Prikkels die aan het oorspronke-
lijke trauma doen denken, bijvoorbeeld de auto na het 
auto-ongeluk of de straten die aan de overvaller doen 
denken, worden dan geconditioneerde stimuli. Deze 
geconditioneerde stimuli leiden tot een heftige gecondi-
tioneerde angstrespons: de persoon wordt weer over-
spoeld door de herinnering, bijvoorbeeld in de vorm van 
flashbacks of nachtmerries.
Mogelijke prikkels worden dus het liefst vermeden. Of 
zelfs de gedachten eraan en het spreken erover worden 
uit de weg gegaan. Deze emotionele verdoving is wellicht 
functioneel op korte termijn, maar op lange termijn is 
verdoving mogelijk disfunctioneel dan de herbelevingen 
en prikkelbaarheid. Voor de omgeving is deze verdoving 
het moeilijkst om mee om te gaan. De onthechting van 
familie en vrienden, de emotionele ontoegankelijkheid, 
de afgevlakte emoties, het sombere affect en het gevoel 
van uitzichtloosheid doen een zwaar appel op de omge-
ving. Door dit verlies van het gevoel van verbondenheid 
en van sociale steun komt de neuropeptide oxytocine 
onvoldoende vrij, waardoor het weer moeilijker wordt 
om de stress- en angstreacties op een adequate manier te 
reguleren, een vicieuze cirkel dus.5

Evolutionair gezien is het nuttig extra alert te zijn op 
gevaar. Personen met PTSS zijn echter ook hyperalert 
wanneer het gevaar al lang geweken is; hun angstreactie 
dooft maar moeilijk uit.

WannEEr is iEts EEn trauMa?
Van alle Nederlanders heeft 81% ooit in zijn of haar leven 
een potentieel traumatische gebeurtenis meegemaakt 
(tabel 2).1,6 In de DSM-IV wordt een traumatische gebeur-
tenis beschreven als de blootstelling aan of het oogge-
tuige zijn van een ervaring die levensbedreigend was, 
ernstige verwonding veroorzaakte of schade toebracht 
aan de fysieke integriteit en die gepaard ging met gevoe-
lens van intense angst, hulpeloosheid of afschuw (zie 
tabel 1). Daarmee is de PTSS een van de weinige stoor-
nissen in de DSM-IV waarbij een etiologie verondersteld 
wordt.
In het werkveld en zeker bij de voorbereiding op de publi-
catie van de DSM-5 is er discussie over het begrip ‘indi-
recte blootstelling aan een schokkende gebeurtenis’ in de 
DSM-IV. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld het zien 
van gruwelijke beelden op televisie, zoals bij de aanvallen 
op het World Trade Center in 2001. In de DSM-5 vervalt 
dit criterium met uitzondering van de beroepsmatige 
indirecte blootstelling zoals bij politiemensen en militai-
ren. Het moeten ‘ervaren van intense angst, hulpeloos-

heid of afschuw’ komt niet terug in de DSM-5. Dit crite-
rium blijkt weinig toe te voegen aan de diagnose en het is 
inmiddels bekend dat er vele andere peritraumatische 
emoties kunnen optreden, zoals verdriet, boosheid, 
schaamte of schuldgevoelens.

risicofactorEn
Mensen zijn heel weerbaar. Na een – soms zelfs gruwelijk 
– trauma ontwikkelen de meeste mensen geen PTSS of 
een andere stoornis.1 Er zijn wel enkele risicofactoren 
voor het ontwikkelen van PTSS te noemen.
Aard van het trauma De aardvan het trauma bepaalt 
mede de kans op klachten; dit is de conditionele preva-
lentie. De meeste mensen maken eenmalige, kortdu-
rende, schokkende gebeurtenissen mee, ook wel type 
I-trauma’s genoemd. Zij hebben onverwachts een fami-
lielid verloren of een ernstig auto-ongeluk gehad, ze heb-
ben een gewapende overval, een verkrachting of een 
ramp meegemaakt of ze hebben beroepsgerelateerde 
trauma’s door hun werk bij de politie, brandweer of 
ambulancedienst.
Minder mensen maken type II-trauma’s mee. Dat zijn 
langdurige en herhaalde traumatische ervaringen met 
interpersoonlijk geweld, zoals huiselijk geweld, seksueel 
en lichamelijk geweld in de kindertijd, marteling of oor-
logsgerelateerde trauma’s. Bij type II-trauma’s zullen het 
symptomenpatroon en de comorbiditeit complexer zijn. 
Dit type geeft een groter risico op al dan niet complexe 
PTSS en op comorbide stoornissen. Ook treden door 
jarenlange traumatisering vaak persoonlijkheidsveran-
deringen op.
GeslachtVrouwen hebben een 2-3 keer hoger risico op 
PTSS na een trauma; dit komt deels door de aard van het 
trauma. Mannen maken vaker traumatische gebeurte-
nissen mee door ongevallen en oorlogen, terwijl bij vrou-

taBEl 2  Kans op blootstelling aan een mogelijk traumatische 
gebeurtenis tijdens het leven*

gebeurtenis kans op 
blootstelling; %

enige schokkende gebeurtenis 81

fysiek of seksueel geweld 27

ongeluk, verwonding, ramp of andere schokkende ervaring 43

getuige zijn van een ongeluk, verwonding, ramp etc. 32

plotselinge dood van een naaste 54

horen over een schokkende gebeurtenis of indirecte 

blootstelling hieraan

 4

* voor meer detail, zie publicatie De vries en Olff uit 2009.1

 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A58184

KL
IN

IS
CH

E 
PR

AK
TI

JK

wen seksueel misbruik en fysiek geweld meer op de 
voorgrond staan.7

Sociale steunBij PTSS blijkt sociale steun een essentieel 
concept. De sociale context is van groot belang om het 
biologische systeem van rust en verbondenheid te active-
ren, waardoor herstel na een trauma wordt 
gestimuleerd.2Als een patiënt PTSS ontwikkelt, dan her-
stelt hij sneller door sociale steun. Een gebrek aan sociale 
steun en aan erkenning door de omgeving daarentegen 
geldt als een van de consistentste risicofactoren voor de 
ontwikkeling van PTSS.
Andere risicofactoren zijn onder andere een eerder erva-
ren trauma, psychiatrische aandoeningen in de voorge-
schiedenis, neuroticisme en aanhoudende stressoren.

coMorBiDitEit En soMatischE klachtEn
Een trauma kan leiden tot PTSS maar bijna even zo vaak 
tot een depressie, paniekstoornis, vermoeidheidssyn-
droom of verslaving. Deze stoornissen komen ook regel-
matig gelijktijdig met PTSS voor. Patiënten met PTSS 
melden zich vaak met somatische klachten bij de huisarts 
(somatisatie). Daarnaast zien we dat een traumatische 
gebeurtenis tot meetbare biologische veranderingen in 
het lichaam leidt. Bij PTSS reageren de amygdalae heftig 
en staan ze minder onder controle van de mediale pre-
frontale hersenstructuren. Mensen met PTSS hebben 
een verstoorde cortisolhuishouding en kleinere hippo-
campi. Ze zijn ook echt vaker ziek, hebben meer hart- en 
vaatziekten en vaker kanker, en gaan gemiddeld eerder 
dood.8

BEhanDEling

Het herkennen van klachten van PTSS is belangrijk, 
omdat er goede effectieve behandelmogelijkheden zijn.
Traumagerichte psychotherapie Er is vooral veel bewijs 
voor de effectiviteit van traumagerichte psychotherapie.9 
Hierbij wordt de patiënt op een bepaalde manier weer 
blootgesteld aan het trauma. De neiging tot vermijding 
wordt doorbroken en – hoe moeilijk soms ook – de pati-
ent leert weer woorden te verbinden aan pijnlijke gevoe-
lens en overweldigende zintuiglijke ervaringen. Dit kan 
op verschillende manieren,zoals met cognitieve gedrags-
therapie, ‘exposure’-behandeling, ‘Eye movement and 
desensitization reprocessing’ (EMDR; www.emdr.nl), 
‘Narrative exposure’-therapie of de ‘Beknopte eclectische 
psychotherapie voor PTSS’ (BEPP; www.traumabehan-
deling.net), een vorm van cognitieve 
gedragstherapie.9Gemiddeld herstelt zo’n twee derde van 
de patiënten na behandeling met een vorm van psycho-
therapie.10 Bij sommige doelgroepen is de effectiviteit nog 
hoger: bij politiemensen worden succespercentages 
boven de 90% behaald. In een RCT waarin we BEPP ver-

geleken met EMDR voor de behandeling van PTSS-pati-
enten zagen we dat beide therapieën effectief zijn en dat 
EMDR mogelijk een snellere symptoomreductie laat 
zien.11

Medicatie Patiënten met PTSS geven meestal de voor-
keur aan psychotherapie,12 maar bij ernstige PTSS of 
wanneer er sprake is van ernstige comorbiditeit kan 
behandeling met medicatie geïndiceerd zijn. SSRI’s zijn 
dan het middel van eerste keuze. Slaapproblemen komen 
veel voor na een trauma. Standaardadvies over slaaphygi-
ene wordt aanbevolen en bij ernstige slaapproblemen 
eventueel kortdurend gebruik van benzodiazepine-ach-
tige geneesmiddelen. Er is vooralsnog geen bewijs dat 
benzodiazepines effectief zijn bij de behandeling van 
patiënten met PTSS.13 Farmacotherapie en psychothera-
pie lijken elk hun eigen ‘normaliserende’ invloed te heb-
ben op de (functionele) hersenafwijkingen bij patiënten 
met PTSS.14

In Nederland is de zorg voor patiënten met PTSS redelijk 
goed ontwikkeld. In de academische medische centra, de 
GGZ-instellingen en verschillende andere instituten 
maakt de PTSS-behandeling deel uit van het reguliere 
behandelaanbod. Sommige centra richten zich speciaal 
op traumagerelateerde stoornissen, zoals de Stichting 
Arq (www.arq.org) waaronder de Stichting Centrum ’45 
en het Instituut voor Psychotrauma vallen.

VroEg BEhanDElEn?
Bij de meeste mensen treedt een heel scala aan stressre-
acties op. Tot op zekere hoogte worden deze reacties als 
‘normaal’ beschouwd en in de meeste gevallen gaan ze na 
enkele weken over. Er is weinig wetenschappelijk bewijs 
voor het aanbieden van medicamenteuze of psychosoci-
ale acute interventies aan iedere getraumatiseerde per-
soon.15 Het standaard aanbieden van een eenmalig 
opvanggesprek (‘debriefing’) is niet effectief en kan zelfs 
schadelijk zijn. Er wordt afgeraden vroeg te interfereren 
in de gewone emotionele verwerking zonder therapeu-
tisch kader, en dit geldt ook voor het geven van potentieel 
suggestieve informatie over het scala aan klachten dat 
men kan ontwikkelen na een trauma. Het is belangrijk de 
verschillende manieren waarmee mensen omgaan met 
een trauma te respecteren. Als iemand zelf aangeeft 
erover te willen praten en daarbij emoties uit, is het goed 
dat de persoon een luisterend oor vindt. Maar voor ande-
ren werkt het beter afleiding te zoeken en pas te praten 
als ze er ook zelf behoefte aan hebben.
De huisarts kan het verband leggen tussen het trauma en 
de klachten waarmee de patiënt zich meldt. Bij mensen 
met veel of met ernstige initiële klachten heeft spontaan 
herstel minder kans en wordt aanbevolen al na zo’n 2-3 
weken enkele sessies cognitieve gedragstherapie aan te 
bieden.9,16 Het starten van een behandeling een maand na 
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het trauma is in ieder geval effectief bij het voorkomen 
van chronische PTSS.17 Een enkele, zeer recente studie 
laat een preventief effect zien wanneer psychotherapie al 
binnen 12 h na het trauma wordt gestart,18 maar gezien 
het spontaan herstel van veel mensen ligt het gevaar van 
overbehandeling hier op de loer. Het veld is volop in ont-
wikkeling en het gebruik van preventieve interventies via 
internet biedt mogelijk nieuwe kansen om grote doel-
groepen snel en efficiënt ondersteuning te bieden bij de 
verwerking van een schokkende gebeurtenis, zonder in 
de valkuil van de debriefing terecht te komen.19

niEuWE BEhanDElVorMEn
Er is steeds meer duidelijkheid over de risicofactoren 
voor het ontwikkelen van PTSS, zoals biologische risico-
factoren, gen-omgevingsinteracties en afwijkingen in de 
cortisolregulatie.20 Het onderzoek naar preventieve 
interventies zou zich hier meer op kunnen richten. De 
praktijk zou veel baat hebben bij informatie over wie 
welke klachten ontwikkelt na een trauma,21 en wat ver-
volgens de effectiefste behandeling is. Er zijn indicatoren 
op het gebied van neuropsychologische functies en de 
cortisolrespons waarvan wordt gedacht dat ze markers 
zijn voor behandelsucces.22,23 Het voorspellen van behan-
delsucces op individueel niveau vraagt echter om meer 
onderzoek.
Nieuwe behandelvormen richten zich op onlinetherapie 
of op exposurebehandeling met virtual reality. Daarnaast 
wordt gekeken naar biologische ondersteuning van psy-
chotherapie, bijvoorbeeld met D-cycloserine.24 Bij het 
AMC en de Stichting Centrum ’45 onderzoeken we of 
toediening van een lage dosis oxytocine voorafgaand aan 
een behandelsessie bij PTSS-patiënten deze behandeling 
ook effectiever maakt, vanuit de gedachte dat dit hor-
moon het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in de 
behandelaar vergroot.25

In internationaal opzicht scoort Nederland zeer goed 
waar het de kwaliteit van de zorg en de wetenschap 
rondom PTSS betreft. Toch blijft het belangrijk de 

samenwerking tussen wetenschap en praktijk te stimule-
ren om zo uiteindelijk de onderzoeksbevindingen goed in 
de praktijk te kunnen implementeren.

conclusiE

Hoewel veel mensen in hun leven een traumatische 
gebeurtenis meemaken, kunnen de meeste dit met steun 
uit de omgeving goed verwerken. Wanneer iemand lan-
ger dan een maand posttraumatische stressklachten in 
de vorm van herbelevingen, vermijding en prikkelbaar-
heid heeft en deze klachten het dagelijks functioneren 
verstoren, wordt de diagnose ‘posttraumatische stress-
stoornis’ gesteld. Deze stoornis is goed te behandelen, 
mits deze behandeling tijdig gestart wordt.
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▼   lEErPuntEn  ▼

•	 4	op	de	5	Nederlanders	maken	in	hun	leven	een	potentieel	
traumatische gebeurtenis mee; circa 10% van hen  
ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (Ptss).

•	 Het	is	niet	nuttig	iedereen	na	een	trauma	een	eenmalig	
opvanggesprek (‘debriefing’) of medicatie aan te bieden.

•	 Traumagerichte	psychotherapie	is	bewezen	effectief	voor	
de behandeling van patiënten met Ptss.

•	 Vroege	behandeling	van	mensen	met	veel	of	met	ernstige	
initiële klachten na een trauma kan de ontwikkeling van 
chronische Ptss voorkomen.
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