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Indeling

• Overbelasting: wat is het en hoe vaak komt het voor?

• Preventie van overbelasting:   

• Casuistiek

• Rouw van de therapeut



literatuur
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•Overbelasting: termen

Vanaf 1950: burn out
1979 Figley: Compassion Fatigueness
1990: Secundairy traumatic stress
2000: Vicarious Traumatization

Nederlands: indirecte traumatisering 



This term has become more popular after the events of Sep. 11, 2001. It refers to the 

cumulative effect upon the trauma therapist of working with trauma survivors. In this process, 

the therapist's experience is negatively affected through empathic engagement with clients' 

trauma material.

Common signs and symptoms: social withdrawal; mood swings; aggression; 
greater sensitivity to violence; somatic symptoms; sleep difficulties; intrusive 

imagery; cynicism; sexual difficulties; difficulty managing boundaries with clients; 
and core beliefs and resulting difficulty in relationships reflecting problems with 

security, trust, esteem, intimacy, and control.

Vicarious Traumatization
(hulpverleners trauma)



Studie van Devilly et al (2009)
VT= opbouw van eerdere ervaringen waardoor identiteit, wereldbeeld , overtuigingen, 
geheugensysteem verandert.

Secundairy Traumatic Stress = ‘bijna ptss” met intrusies, vermijding, oplettendheid

Burnout : Patient burnout een toestand van duurzame fysieke en psychische uitputting, 
dat beleefd wordt als gerelateerd aan het werken met patienten.

Maslach (1984):  uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het 
werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen 
competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984 bekende burn-out test 
Maslach Burnout Inventory (MBI) voorkomen.



Uitkomsten studie Devilly (Victoria, Australie)

The  sample consisted of 29% men and 71% women and  was representative of the gender 
distribution of the Victorian psychologists (p0.11). N= 158

Hypothese 1: VT/STS > burnout

2: VT/STS = burnout

3: VT/STS < burnout 

Wat denkt u? 
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Conclusies 

• Veel geschreven over compassie-moeheid

• Internationaal en NL onderzoek dat het niet zo vaak voorkomt

• Burn out lijkt sterker voorspeller voor uitval dan overprikkeling door trauma.

• Gevaar van overprikkeling door trauma van patient bij therapeut wordt OVERSCHAT. 

• Bij rouwonderzoek wordt dit bevestigd: (Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience. 
Am Psychologist 2004)



Hulpverleners zijn net mensen 

Hulpverleners risico factoren verschillen niet veel van ‘gewone ptss’ factoren:

Dwz 1) leed van kinderen, 

2) leed van anderen dat je makkelijk op jezelf betreft (vergelijkbare omstandigheden), 

3) leed van mensen die je aardig vindt



Bij rouw

• Zelf jongere kinderen, iemand komt in therapie na overlijden kind

• Meervoudige verlies

• Zelf complex verlies meegemaakt (bijv suicide) kan ervaring triggeren bij behandeling

• Zelf recent een verlies meegemaakt (deel 2)



Pearlman e.a. 2014

Rouwtherapie: soorten reacties

1) de cliënt en diens reacties (compassie voor de cliënt die lijdt en assumpties overnemen dat 
diens leven zonder de overledene zinloos is geworden; met de cliënt mee-rouwen; frustraties 
dat de cliënt niets positiefs kan toelaten); 

(2) de doodsoorzaak (shock, afschuw of walging over details; boosheid naar de 
(mede)veroorzakers); 

(3) de behandeling (irritaties over onvoldoende betrokkenheid; misnoegen dat de cliënt 
behandeling krijgt; bezorgd dat de behandeling niet genoeg is; tevreden om iemand die zo lijdt 
te kunnen helpen; 

(4) de behandelaar (schuldgevoel over comfortabele leven zonder ingrijpende verliezen; 
overlevingsschuld, angst om ook een dierbare te verliezen of zelf te overlijden).
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In twee-drietallen
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Bescherming tegen overdracht/ prikkels van patient

Algemeen:

• Overdracht en tegenoverdracht leren hanteren: bewust van eigen gevoelens, verwoorden

• professionele betrokkenheid en distantie te betrachten. 

De behandelaar kan overbetrokken raken en met de cliënt mee-rouwen of de pijn als het ware 
over willen nemen. Anderzijds kan de behandelaar onnodig afstandelijk zijn door zich zo te 
beschermen tegen de emoties van de cliënt dat deze te veel afstand voelt en onvoldoende 
empathie om te profiteren van de behandeling.

• Burnout voorkomen: balans werk-prive, sport, verdeel soorten werkzaamheden (diversiteit)

Minder werken, cognitieve therapie bij jezelf doen, hobbies, bezoek vrienden. Zingeving. 
stilgestaan bij successen.
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Tips: accent op burn-out preventie meer dan op trauma-preventie.

• Zorgen voor jezelf, niet alleen voor anderen; ‘niet mijn hoofdpijn’

• Realistische doelen stellen

• Dingen niet te persoonlijk nemen, je bent professional, deel van een team, maak gebruik van 
elkaar.
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Trauma-specifiek:- Hoe inleven? / Hoe exposure begeleiden?

• gebruik ‘afstand luisteren’: terwijl de behandelaar in contact blijft met de cliënt, stelt hij zich 
voor mee te kijken naar de gebeurtenissen op een scherm en – evenals de cliënt – snelheid 
en geluid reguleert en op deze wijze enige controle en afstand kan ervaren;

• Niet visualiseren: om als behandelaar niet onder te dompelen in het traumatisch materiaal;

• In het hier en nu blijven: het traumatische verlies heeft eerder plaatsgevonden, nu moet de 
cliënt leren hiermee om te gaan;

• In contact met het eigen gevoel blijven: De behandelaar heeft het verlies niet meegemaakt en 
verkeert in andere omstandigheden dan de cliënt. Hij kan denken aan geruststellende dingen 
(“Ik heb dit niet zelf meegemaakt en help de cliënt hier minder last van te laten hebben”). 

• reflecteren vanuit eigen theoretische kennis
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Reageer op vroege signalen van indirecte traumatisering 

• Let buiten de sessies op opdringende beelden, vermijding, spanning, dissociatie en  
zingevingsproblemen die gerelateerd zijn aan ervaringen van cliënten;

• Gebruik beschermende imaginatie: verander de opdringende beelden, voeg beschermende 
elementen toe;

• Gebruik - net als de cliënten – ademhaling, ontspanning, cognitieve technieken om het 
lichaam rustig te krijgen en de emoties te verzachten;

• Hou veranderingen in eigen kernovertuigingen in de gaten: door beroepsdeformatie kunnen 
traumatische ervaringen van de cliënt niet meer op waarde geschat worden.

• Blijf in contact: de behandelaar die in contact blijft met zijn gevoelens en belangrijke 
personen in zijn leven zal de vroege signalen eerder opvangen.

• Gebruik ‘indirecte veerkracht’ als reactie op indirecte traumatisering: De kracht van cliënten 
die traumatische verliezen meemaken kunnen behandelaren inspireren om hun zinnige werk 
te doen. Confrontaties met de eindigheid en onrechtvaardigheden van het leven maakt 
behandelaren bewust van waarden in het leven en de keus hieraan een bijdrage te leveren.
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II: Rouw van de therapeut

• Overlijden van een dierbare in het persoonlijk leven

• Overlijden van een collega

• Overlijden van een patient: Niet-erkend verdriet
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Self disclosure?

• Afhankelijk van soort therapie, fase in de therapie, patient en eigen situatie

• Persoonlijke ervaring: bij traumatisch verlies wil patient eerst de stevigheid van de therapeut 
en de veiligheid van de therapeutische relatie ervaren. Daarna kan er meer ruimte zijn voor 
self-disclosure en ervaringen van de therapeut (persoonlijk ben ik hier terughoudend in). 

• Soms gebruikt de behandelaar de persoonlijke ervaring positief in de behandeling, maar 
meestal zal de cliënt de behandelaar die in rouw is, gaan ontzien. Het is voor deze 
behandelaar ook belastend steeds zijn grenzen te moeten bewaken, vandaar dat het tijdelijk 
onderbreken of overdragen van de behandeling het meest voor de hand liggend is. Een 
intervisiegroep, supervisor of behandelteam zijn de meest geëigende plaatsen om dit te 
bespreken.
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Modelfunctie bij overlijden collega

• Gedenkplek inrichten

• Rituelen uitvoeren 

• Bespreken met patienten
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