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• Orthopedagoog-generalist NVO 

• Supervisor OG NVO 

• Wetenschappelijk adviseur Koraal Jeugd
• Ontwikkeling & Implementatie Trauma Informed Care 
• Onderzoekscoördinatie Koraal Kennis Jeugd

• Buitenpromovenda UvA: ACE’s jeugdigen cognitieve en adaptieve beperkingen 



We zijn allemaal klein geweest…

• Bij wie voelde jij je veilig?

• Wie zorgde ervoor jou?

• Bij wie voelde jij je geliefd?

• Wie hielp jou omgaan met overweldigende 

emoties?

Wat maakte dat je 
in de jeugdhulp bent 
gaan werken? 



Praktijksituatie 



Regulatie 

Adopted from the Polyvagal Theory in Therapy by Deb Dana
Met dank aan Dinco Verhelst



Dilemma’s op de groep

Angst
Verdriet
Stress
Boosheid 

Gedrag onder controle 
houden:
- Meerdere kinderen
- Kans op escalaties 

Open, positief
Ontwikkelingsstimulerend
Leefklimaat

In beheersmatig 
werken en 
straffen vervallen 

Werkalliantie -
Motivatie -
Ontwikkelingsopgaven -

REFLECTIEHELDEN

Overleven in een nieuwe omgeving, 
na alles wat je al hebt meegemaakt…

Eigen rugzak 
vol ervaringen 

Veiligheid

Regulatie

Verbinding



‘Achtbaan’ van reacties op complexiteit problematiek 

Lange adem

Alertheid

Deskundigheid

Emotionele 
betrokkenheid



Traumatische stress voor de hulpverlener  

• Secundaire traumatisering

• Compassiemoeheid

• Professionele burnout

Voorspelbare ‘side effects’, 
dus preventief insteken! 

Hoe ga jij hier mee om? En de organisatie waar jij werkt?



Wat gaat er schuil achter het 
zichtbare gedrag?

- Onderliggende menselijke basisbehoefte?

- Ontwikkelingsfase?

- Huidige staat van het zenuwstelstel?

- Overlevingsmechanisme?

- Coping strategie die niet past in deze situatie?

- Structurele veranderingen op breinniveau?

- Door trauma veroorzaakt denken en conditionering?

Hoe is dit ‘probleemgedrag’ de oplossing van de jeugdige?



Onwil of onmacht? 

• De jongen? De begeleiders? 

Emotionele eerste hulp

Valideer gevoelens

Welke pijn / angst ligt onder het probleem?

reflectief luisteren

Doe dingen samen, plezier maken

Praten 

Belangstelling voor levensverhaal, kwetsbaarheden én 

weerbaarheden, wensen en behoeften 

Werk samen om een oplossing te creëren

Leer nieuwe vaardigheden

Bruce Perry



Inspiratie 

“ Het gaat niet alleen over stoppen met separeren, maar vooral 
over het beter behandelen van vaak getraumatiseerde 
jeugdigen. (…). Dat ging samen met verandering in houding. (…) 
Anders met elkaar omgaan, contact maken kwam in plaats van 
beheersen. Samen het zoekproces aangaan in plaats van  ‘ik 
weet wat goed voor jou is’. (p. 97). 

“maar als hulp bieden betekent vastpakken, separeren, 
scheurkleding aandoen of vastbinden, dan is dat naar. Treurig is 
de gewenning. (…). Je moet wat als iemand heel agressief is. Wij 
wisten toen niet hoe je separeren kon voorkomen en dat je 
andere benaderingen kon gebruiken om iemand te kalmeren. (…) 
Het was een en al machteloosheid”. (p.47).

“Ik zat in de separeer om rustig te worden maar ik werd alleen 
maar wanhopiger. Dan heb je iemand nodig die een arm om je 
heen slaat en gewoon met je praat. Ik werd overspoeld door 
emoties van diepe wanhoop” 



Angst of relatie?

Worden gestuurd of zelf leren sturen?

Dilemma’s?



Ontwikkeling en interactie 

Harvard Center



Adverse 
Childhood
Experiences

Ingrijpende 
Jeugd
Ervaringen 



ACE studies 

• ‘Groundbraking’ ACE-study 1998 (Felitti), link 
tussen 10 typen mishandeling, verwaarlozing, 
verstoord gezinsfunctioneren en mentale en 
fysiek gezondheid

• ACE’s dragen bij aan het risico op een brede 
range aan psychische stoornissen: geassocieerd 
met 45% psychopathologie in de kindertijd en 
32% psychopathologie volwassenen (Sheffler et al., 

2020)

• Stapeling van ACE’s geassocieerd met allerlei 
lichamelijke gezondheidsproblemen en 57%-80% 
toegenomen risico op vroegere dood (Vig et al., 
2020). 



Toxische stress 

Kans op een veerkrachtige reactie

Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond? Pijpers et al., 2019



Hulpvragers 

DISREGULATIE op de volgende gebieden:

• Affectief

• Fysiologisch

• Aandacht

• Gedrag

• Cognities t.a.v. het zelf en anderen

• Relaties 

Deze ontregeling wordt niet automatisch ‘gereset’ wanneer een kind ouder wordt of naar een veilige 
omgeving wordt overgeplaatst...

Classificatie? 

Diagnostic overshadowing?

En de interventies dan…?!



Paradigma shift 

Wat is er mis 

met jou? 

Wat heb je 

meegemaakt? 
Wat is je kwetsbaarheid en 

je weerbaarheid?

Waar wil je naartoe?

Wat heb je nodig? (van Os,2014)Dus hulpverlening anders vormgeven! 



www.developingchild.harvard.edu

www.nicabm.com



De relatie als basis van herstel en coping

• Hoe kijk jij naar gedrag? 

• Vraag je naar de levensgeschiedenis van de hulpvrager?

• Ken je de bronnen van kracht van de hulpvrager en zijn systeem? 

• Weet jij wat de wensen van de ander zijn? en wat jij daar aan bij kan dragen?

• Wat doet stress met jou? 

• Over welke zelf- en co-regulatie technieken beschik jij?



Trauma Informed Care 



https://traumainformedoregon.org/roadmap-trauma-informed-care/

https://traumainformedoregon.org/roadmap-trauma-informed-care/


Attitude professional TIC

I.s.m. met het Traumatic Stress 
Institute vertaalt Koraal de ARTIC scale
naar het Nederlands 

Onderzoekers:
Xavier Moonen
Janneke van Esch
Roel Kooijmans
Gabriëlle Mercera
Jessica Vervoort-Schel



Bron afbeeldingen zonder vermelding 

• Afbeelding dia 2: https://www.advocatie.nl/nieuws/ruzie-tussen-patroon-
en-stagiair-escaleert-ondermijning-veilige-werksfeer/

• Afbeelding dia 3: https://beaconhouse.org.uk/wp-
content/uploads/2019/09/The-Three-Rs.pdf

• Afbeelding dia 4: https://www.echotraining.org/what-lies-beneath-
behavior/

• Afbeelding dia 6: https://www.trouw.nl/nieuws/de-een-gaat-compleet-
door-het-lint-de-ander-kan-zijn-woede-controleren-hoe-kan-
dat~bff57999/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

• Afbeelding dia 9: http://www.beatace.org/aces/

https://www.advocatie.nl/nieuws/ruzie-tussen-patroon-en-stagiair-escaleert-ondermijning-veilige-werksfeer/
https://beaconhouse.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/The-Three-Rs.pdf
https://www.echotraining.org/what-lies-beneath-behavior/
https://www.trouw.nl/nieuws/de-een-gaat-compleet-door-het-lint-de-ander-kan-zijn-woede-controleren-hoe-kan-dat~bff57999/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.beatace.org/aces/


koraal.nl

Bedankt voor uw aandacht

jvervoort@koraal.nl


