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Traumatische rouw
In deze gevalsbeschrijving staat de behandeling van een vluchteling met traumatische rouw
centraal. Als interventie is de beknopte eclectische psychotherapie voor traumatische rouw
(BEP-TR) uitgevoerd door de verpleegkundige in opleiding tot specialist. De behandeling
resulteerde in een duidelijke klachtenvermindering en herstel van functioneren.
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LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel weet/kunt u:
• behandelinterventies benoemen bij mensen met traumatische
rouw;
• de werkzame elementen benoemen van beknopte eclectische
psychotherapie bij traumatische rouw;
• benoemen welke gedragingen voorkomen als mensen langer dan
een jaar rouwen na het verlies van een naaste;
• als verpleegkundig specialist uw leiderschap inzetten om kennis
en betrokkenheid van uw collega’s over traumatische rouw te
vergroten.
TREFWOORDEN
traumatische rouw, posttraumatische stresstoornis, trauma
behandeling, beknopte eclectische psychotherapie
1 STUDIEPUNT

‘Ik kan niet verder, de pijn is ondraaglijk.’
Zes jaar geleden is de zoon van Akram overleden. Het lukt hem
niet om de draad van het leven op te pakken.

A

ls mensen blijven rouwen om een verloren
geliefde, is er geen ruimte voor deelname aan
het dagelijks leven. Klachten die ontstaan zijn
intens verlangen naar de overledene of voortdurend
met diegene bezig zijn, ongeloof, vermijding van de
realiteit van het verlies, de wens om te sterven om bij
de overledene te kunnen zijn, het idee dat het leven
betekenisloos is, verminderde activiteiten en pijnlijke
gedachten over de aard van het overlijden.1 Er kan
sprake zijn van traumatische rouw. Dit begrip omvat
een persisterende complexe rouwstoornis als onder
andere de hiervoor genoemde symptomen ten minste
twaalf maanden na het verlies nog aanwezig zijn, met

daarbij symptomen van een posttraumatische
stressstoornis (PTSS) en/of een depressieve stoornis.
De klachten ontstaan na confrontatie met een
traumatisch verlies zoals een plotselinge of geweld
dadige dood van een naaste, waarna een hoge
lijdensdruk wordt ervaren en dagelijkse activiteiten
niet of nauwelijks worden uitgevoerd.2 In dit artikel
staan interventies centraal die zijn ingezet tijdens de
behandeling van een volwassen vluchteling met
traumatische rouw na het verlies van zijn kind.

Casus Akram
Akram is een 45-jarige Irakeese man, aangemeld door de
huisarts bij een centrum voor psychotraumabehandeling
vanwege PTSS-symptomen en toenemende agressie in de
thuissituatie. Akram is twintig jaar geleden zijn thuisland
ontvlucht vanwege oorlogsgeweld. Hij leeft met zijn vrouw
en drie kinderen. Hij is arbeidsongeschikt verklaard nadat
acht jaar geleden chronische leukemie is vastgesteld. Zijn
oudste zoon is zes jaar geleden plotseling op vijftienjarige
leeftijd overleden. Akram vond hem dood in bed. Sinds
dien ervaart hij een toename van boosheid en prikkel
baarheid, waarbij hij zijn jongste zoon dagelijks slaat. Hij
is somber, denkt steeds aan zijn overleden zoon en
spreekt tegen hem, hij slaapt slecht in en door, heeft
nachtmerries, de wens om dood te gaan en pijnklachten.
Er is geen sprake van alcohol- of drugsgebruik. Akram
heeft tijdens een eerdere behandeling psychofarmaca
gebruikt, zonder effect. In het centrum voor psycho
traumabehandeling volgde hij een dagklinisch pro
gramma. De verpleegkundige in opleiding tot specialist
vervulde de rol van regiebehandelaar en traumatherapeut.
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Deze klachten zijn ontstaan bij onverwerkt trauma na
het meemaken van langdurig oorlogsgeweld. Daarnaast
speelt een andere gespecificeerde trauma- of stress
orgerelateerde stoornis, namelijk een persisterende
complexe rouwstoornis met traumatisch verlies en
vanuit verpleegkundig oogpunt gezien complexe rouw
(00135 NANDA), na het plotselinge overlijden van zijn
zoon zes jaar geleden. Beide uiten zich in:
–	voortdurend denken aan en intens verlangen naar
zijn zoon;
–	voortdurend nadenken over de toedracht van de
plotselinge dood;
–	moeite met het accepteren van het verlies;
–	bitterheid en boosheid over het verlies;
–	de wens om te sterven om bij zijn zoon te zijn;
–	verminderde interesse in activiteiten;
–	onverminderd rouwgedrag, zoals spreken tegen hem,
de slaapkamer van zijn zoon onveranderd laten en
vaak plekken opzoeken waar ze samen waren.
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BESCHRIJVENDE DIAGNOSTIEK
Classificatie vond plaats na klinische interviews,
psychiatrisch onderzoek en na afname van valide
bevonden meetinstrumenten: de Traumatic Grief
Inventory (TGI)3 en de Clinician-Administered PTSD
Scale 5 (CAPS-5).4 Met behulp van de DSM-5,5 de
International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF)6 en verpleegkundige diagnoses
(NANDA)7 is geconcludeerd dat er sprake is van een
posttraumatische stressstoornis. Deze uit zich in:
–	nachtmerries;
–	herbelevingen;
–	vermijding van gevoelens;
–	prikkelbaarheid;
–	agressief gedrag;
–	concentratieproblemen;
–	verminderde activiteiten;
–	een aanhoudend negatieve gemoedstoestand;
–	ervaren lijdensdruk;
–	negatieve overtuigingen over zichzelf, anderen en de
wereld.

Het risico van suïcide is als laag ingeschat, gezien zijn
wens om door te leven voor zijn gezin, door zijn geloof,
de motivatie voor behandeling en het ontbreken van
actieve suïcideplannen.
–	Hij heeft chronisch pijn (00133 NANDA) in meerdere
lichaamsdelen (rechterbeen, schouder en rug), matig
van ernst (b2802.2 ICF) ten gevolge van voortdurende
spierspanning, zich uitend in een pijnlijk gevoel en
klagen over pijn.
–	Een ineffectieve impulscontrole (00222 NANDA) en
een ernstige stoornis in het bereik van stemmingen
(1522.3 ICF) worden veroorzaakt door een voort
durend hoge emotionele spanning, een kennistekort
hoe hij anders zou kunnen handelen, culturele
opvattingen over opvoeding.
–	Dit komt tot uiting in somberheid, prikkelbaarheid en
woede-uitbarstingen tegen zijn driejarige jongste
zoon, geclassificeerd als een ernstige verstoring in de
ouder-kindrelatie (d7600.3 ICF).
–	Door een verstoord slaappatroon (00198 NANDA)
wordt hij ’s nachts een aantal keren wakker en voelt
hij zich niet uitgerust, gerelateerd aan pijn en
traumagerelateerde nachtmerries.
–	Er is een volledige verstoring van de functies van het
hematologisch systeem (b430.4 ICF), namelijk
chronische leukemie, waarbij somberheid kan
meespelen en een negatieve overtuiging dat hij niet
kan voldoen aan zijn rol als kostwinner.
Beschermende factoren zijn zijn gezin (e310.+3 ICF),
waarvoor hij beter wil kunnen functioneren, en zijn
geloof (e465.+2 ICF).

BEHANDELING VAN VOLWASSENEN MET
TRAUMATISCHE ROUW EN PTSS
De multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen vermeldt
dat elke volwassene met PTSS psychotherapie zou
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moeten krijgen.8 Een van de effectieve vormen van
psychotherapie is beknopte eclectische psychotherapie
voor PTSS (BEPP).9 De beknopte eclectische psycho
therapie bij traumatische rouw (BEP-TR) heeft effectief
gebleken interventies bij gecompliceerde rouw aan de
BEPP toegevoegd. De BEP-TR besteedt aandacht aan
traumatische rouw én PTSS, waarbij het doorbreken
van vermijding, blootstelling aan de beangstigende
herinneringen (exposure), het uiten van ingehouden
verdriet en aandacht voor betekenisgeving rondom het
verlies en de toekomst centraal staan. Deze therapie
vorm onderscheidt zich van andere vormen van
traumabehandeling door de expliciete aandacht voor
rouw, leerervaringen en betekenisgeving.10

Interventies
Tijdens het bespreken van het behandelplan zegt
Akram dat hij het meest last heeft van het voortdurend
denken aan zijn overleden zoon, het pijnlijke gevoel
van gemis en het slaan van zijn zoontje. Hij wil geen
medicatie gebruiken naast medicatie voor leukemie.
Gezien zijn verzoek en de voorkeur voor psycho
therapie bij PTSS, volgens de eerdergenoemde richtlijn,
zijn er geen interventies op het gebied van psycho
farmaca ingezet. De volgende interventies en beoogde
resultaten zijn in het behandelplan opgenomen:
–	Gedragsmodificatie door middel van cognitieve
gedragstherapie en bevordering van de gezinscohesie
voor een effectieve emotieregulatie om de hoge
emotionele spanning te verminderen en te voorkomen
dat hij zijn zoontje slaat. Daarbij worden ingezet:
• overleg met echtgenote;
•	systeemtaxatie door een systeemtherapeut om de
gezinssituatie goed in kaart te brengen;
•	contact met een landelijk meldpunt voor geweld
en kindermishandeling; en
•	overleg met de huisarts met als beoogd resultaat
een veilige thuissituatie voor alle gezinsleden.
–	Rouwverwerking, het bevorderen van de eigen
verantwoordelijkheid, cognitieve herstructurering,
bevordering van de eigen veiligheid en regulering
van de stemming door middel van BEP-TR (gekozen
als psychotherapievorm vanwege de focus op
rouwverwerking).
–	Overleg met de huisarts over pijnmedicatie ter
vermindering van pijnklachten, overleg over de
bijwerkingen van de medicatie voor chronische
leukemie, zoals slecht slapen, koorts en somberheid,
en afstemming over laboratorium- en somatisch
onderzoek.
–	Psychomotorische therapie ter vermindering van de
voortdurende lichamelijke spanning en de daaraan
gekoppelde pijnklachten.
–	Inzet van transculturele aspecten tijdens de behan
deling door aandacht te besteden aan een gezamen
lijk verklaringsmodel, en een andere uitingsvorm van

klachten te erkennen.11 Hij beheerste de Nederlandse
taal voldoende.
–	Bevordering van de slaap door inzet van eye
movement desensitization and reprocessing (EMDR)
ter vermindering van nachtmerries over oorlogs
situaties, uitgevoerd door een GZ-psycholoog.

SPECIFIEKE TAKEN VOOR DE VERPLEEG
KUNDIGE/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST BIJ
TRAUMATISCHE ROUW
•	verpleegkundige diagnostiek met de ICF en NANDA;
•	aanbieden van traumabehandeling zoals de BEP-TR;
•	uitvoeren van exposure;
•	hulp bieden bij het verminderen van rouwgedrag;
•	betekenisgeving;
•	hoop bieden;
•	activering;
•	aandacht hebben voor restverschijnselen;
•	terugvalpreventie.

BELOOP
Door psycho-educatie over hoge emotionele spanning
bij PTSS en technieken uit de cognitieve gedrags
therapie, het uitwisselen van culturele opvattingen over
opvoeding en het bespreken van de gevolgen van het
slaan voor zijn zoontje, verdwenen de woede-uit
barstingen. Akram leerde spanning te reguleren door
tot tien te tellen, te focussen op zijn ademhaling en
helpende gedachten in te zetten.
In overleg met de systeemtherapeut werd de interne
meldcode (voor extra monitoring als gezinsleden
betrokken zijn bij agressie) gestart. De huisarts onder
hield contact met het gezin en de landelijke organisatie.
Tijdens de behandeling vond overleg met de huisarts
plaats over lichamelijke controles en aandacht voor de
bijwerkingen van de medicatie voor chronische
leukemie zoals invloed op depressiviteit. Verlaging van
de medicatie voor chronische leukemie is geprobeerd.

BEP-TR
Informatie, motivatie en rouwgerichte exposure
Gedurende zestien weken werd de BEP-TR uitgevoerd.
In de eerste gesprekken stonden voorlichting over de
klachten en imaginaire exposure (in detail bespreken
van de voorstelling van de traumatische gebeurtenis)
centraal. Daarbij is nagegaan wat de onderdelen van de
traumatische herinnering waren die emotionele stress
veroorzaakten en herbeleefd werden (hotspots). Als
deze hotspots aan bod komen tijdens exposure, is de
kans op succes van de traumabehandeling groter.12
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Memorabilia en schrijfopdrachten

Betekenisgeving en activering

Om het voelen van het intense verdriet te doorbreken
werd gebruikgemaakt van memorabilia. Dit worden ook
wel geheugenspullen genoemd, zoals foto’s die extra
doen denken aan de persoon of het gemis en er werd
gestart met het schrijven van een doorlopende brief.
Het schrijven van een brief aan de overledene en een
brief om boosheid te uiten worden als een van de
werkzame elementen van de BEP-TR gezien. Akram
vond het te moeilijk om thuis te schrijven, waarna werd
besloten om tijdens de sessies te schrijven. Het
resultaat was een afscheidsbrief aan zijn zoon en een
boze brief gericht aan God. Samen met de behandelaar
keek Akram naar filmpjes die waren gemaakt door
klasgenoten van zijn zoon. De imaginaire exposure
werd toegepast op het vinden van zijn zoon, een
moment in het mortuarium en de begrafenis zelf,
waarbij Akram veel verdriet toonde. Na de exposure
fase werd de lichamelijke spanning van Akram minder.

Verminderen van rouwgedrag kwam ter sprake tijdens
de fase van betekenisverlening. In deze fase staat
reflecteren op gedachten over het trauma en op
gedachten die samenhangen met iemands zelfbeeld
centraal. De gedachten en gevoelens van Akram
werden opnieuw geordend, waarbij hij kon zien dat het
een definitief afscheid was en dat hij een waardevolle
bijdrage kan blijven leveren aan zijn gezin.
Het onzekere toekomstbeeld vanwege chronische
leukemie was ook onderwerp van gesprek.

Afscheidsritueel
Het afscheidsritueel is bedoeld om het afscheid te
markeren, een duidelijk einde aan te geven van de
therapie en om te markeren dat iemand terugkeert in
het dagelijks leven. Akram heeft de brief bij het graf
aan zijn zoon voorgelezen met zijn echtgenote en
jongste zoon erbij. De brief aan zijn zoon wilde hij
bewaren, zodat zijn kinderen deze later kunnen lezen.

DE ELEMENTEN VAN DE BEP-TR SAMENGEVAT

NAZORG

•	informatie en motivatie
•	rouwgerichte exposure
•	memorabilia en schrijfopdrachten
•	betekenisgeving en activering
•	afscheidsritueel

Het rouwproces kwam op gang en de score op de TGI
daalde (van 72 naar 53). Zijn echtgenote en huisarts
rapporteerden een duidelijke verbetering. Zij zagen
geen geweld meer in de thuissituatie, een ontspannen
houding en een verbeterde stemming. Ook Akram zelf
gaf minder klachten aan. De nachtmerries over de
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oorlog namen echter toe. Deze zijn behandeld met vijf
sessies EMDR, waarna de nachtmerries verdwenen
(CAPS-5 score van 53 naar 30).
Akram is meer gaan bewegen en heeft zijn vrij
willigerswerk opgepakt. Hij heeft meer en beter contact
met zijn jongste zoon. In de nazorg is er aandacht voor
verdere activering, aandacht voor invulling van de
vaderrol en terugvalpreventie. Als de klachten terug
komen na een eventueel nieuw trauma is heraan
melding voor traumabehandeling een optie.

gebruik van memorabilia en het schrijven van brieven.
Betekenisverlening aan het trauma en aan de toekomst
is verweven in de therapie met afsluitend een
afscheidsritueel. Er was sprake van motivatie tot
activering met aandacht voor de context en ver
schillende levensgebieden. Na de BEP-TR is terugval
preventie ingezet. Daarbij was er aandacht voor het
versterken van beschermende factoren om de kwets
baarheid voor hernieuwde klachten na een eventueel
volgende traumatische gebeurtenis te verkleinen.

UITKOMSTEN EN CONCLUSIE

Dit artikel is gebaseerd op de gevalsbeschrijving die
geschreven is in het kader van de opleiding tot verpleegkundig
specialist GGZ aan de Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS te
Utrecht.

De BEP-TR werd uitgevoerd met als resultaat remissie
van de rouwstoornis en herstel van functioneren in het
dagelijks leven. De resultaten pleiten voor het vaker
inzetten van deze therapie door een verpleegkundig
specialist. De meerwaarde van deze therapie is de
aandacht voor inzet van interventies op alle levens
gebieden om gevolgen van traumatische rouw te
beperken.
Belangrijke elementen tijdens de behandeling zijn:
–	diagnostiek;
–	exposure;
–	hulp bieden bij het verminderen van rouwgedrag;
–	betekenisgeving aan het verlies en aan de toekomst;
–	activering; en
–	motivering om de draad van het leven op te pakken.
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