Wilt u deelnemen
aan onderzoek naar
behandeling van
PTSS ten gevolge
van belastende
gebeurtenissen
in de jeugd?
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Posttraumatische stress (PTSS):
Posttraumatische stress of wel PTSS als gevolg van

Psychotherapy & Movement:

meervoudig en herhaald misbruik in de kindertijd is een veel-

Onze organisatie is een 2de lijn GGZ (psychotherapie praktijk) instelling met

voorkomend en ontwrichtende stoornis die zowel binnen de

WTZI erkenning gevestigd in Amsterdam die de psychische gezondheid van
cliënten bevordert in de leeftijd van 16 tot 100 jaar met psychische stoornissen

primaire steungroep als op werkgebied fors disfunctioneren

waaronder persoonlijkheidsstoornissen en ernstige gedragsproblemen. Dat doen

teweeg brengt. Daarnaast heeft deze groep PTSS cliënten

we door diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek en het uitdra-

vaak veel comorbide klachten zoals depressie, middelen mis-

gen van kennis. De organisatie onderzoekt en behandelt een zeer brede groep.
Zo zijn wij zeer ervaren in het behandelen van complex trauma waaronder PTSS,

bruik en persoonlijkheidsproblematiek. Deze groep cliënten is

persoonlijkheidsstoornissen, autisme, depressie en verslavingsproblematieken.

vaak van onderzoek uitgesloten. Hoewel Imaginaire Exposure

De klachten van onze cliënten bestaan meestal al langere tijd en eerdere

een bewezen effectieve behandeling is voor PTSS als gevolg
van een eenmalige traumatische gebeurtenis, zijn er aanwijzingen dat de effectiviteit bij cliënten met PTSS tengevolge van
meervoudig (seksueel, fysiek en emotioneel) en herhaald
misbruik in de kindertijd beperkt is. Het doel van dit onderzoek
is om behandeling voor deze doelgroep te optimaliseren. Hiertoe worden twee minder onderzochte behandelvormen te weten
Imaginaire Rescripting en Body Focused Rescripting vergele-

behandelingen hebben onvoldoende geholpen. Psychotherapy & Movement
heeft ook een ambulante adolescentenpoli die zich richt op de behandelingen
van jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar met gedragsproblemen, problemen in
hun ontwikkeling tot volwassen worden, jongeren die gepest worden/zijn of die
getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Onze instelling loopt voorop in
onderzoek en kennis. Al onze therapeuten/behandelaren zijn minimaal geschoold
als (aspirant) cognitief gedragstherapeut, zij beheersen evidence based
technieken zoals: EMDR, imaginaire exposure en schematherapie. Daarnaast
hebben de meeste therapeuten een psychotherapie opleiding genoten of zijn GZ
psycholoog of klinisch psycholoog.
Op diverse locaties waaronder Amsterdam en Rotterdam vindt een grootschalig

ken met Imaginaire Exposure. Tevens wordt er onderzoek

onderzoek plaats naar de effectiviteit van drie behandelvormen bij PTSS:

gedaan naar predictoren van behandelsucces. Als predictoren

Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en Body Focused Rescripting. Deze

worden o.a. meegenomen : de ernst van de persoonlijk-

drie behandelvormen worden al veelvuldig en met succes toegepast. Dit onderzoek maakt het mogelijk dat voor het eerst kan worden onderzocht welke

heidsproblematiek, tonic immobility, dissociatie, alcohol –en

behandelvorm ervoor zorgt dat klachten het snelst verminderen bij mensen die in

medicatiegebruik, ernst van het trauma, therapeutische relatie

hun jeugd veelvuldig getraumatiseerd zijn. Door uw deelname verbetert u de

en HRV (heart rate variability). 2 promovendi te weten drs. Mw.

behandeling van PTSS in de toekomst.
Als u meer wilt weten over het onderzoek kunt u terecht bij uw huisarts voor een

P (Paula).M. de Jong & drs. Mw. M (Mellony). T.C. van

verwijzing naar de specialistische GGZ. Als u zich als nieuwe cliënt wil

Hemert zijn als onderzoekers verbonden aan deze studie. Voor

aanmelden bij P&M voor dit onderzoek en behandeling kunt u mailen naar drs.

meer informatie over dit onderzoek, maar ook over Psychotherapy & Movement, verwijzen wij u graag naar onze website:

www.psychotherapymovement.nl

M.T.C. van Hemert, email: mellony@psychotherapymovement.nl of naar drs.
P.M. de Jong, email: paula@psychotherapymovement.nl. U kunt ons ook
bereiken op ons algemene e-mailadres, email:

info@psychotherapymovement.nl

