Ritueel misbruik,
slachtoffers, aanklagers
en redders
Christel Kraaij,
Klinisch psycholoog, TRTC Altrecht

Programma
 Introductie
 Ritueel misbruik
 Dissociatieve identiteitsstoornis
 Drama-driehoek
 Nu en nabije toekomst

10 jaar geleden…
 Start bij Top Referent Trauma Centrum Altrecht
 Cliënten met Complexe PTSS, Dissociatieve
stoornis, NAO/Andere gespecificeerde
Dissociatieve stoornis en Dissociatieve
Identiteitsstoornis (DIS)
 Subgroep DIS; ritueel en/of georganiseerd misbruik
en daarbinnen subgroep doorgaand misbruik

Ritueel misbruik

volgens het Alternatief Beraad
 Transgenerationeel, Georganiseerd en
Geritualiseerd Geweld (TGGG).
 Dit houdt in het herhaaldelijk, georganiseerd,
geritualiseerd, systematisch en sadistisch
misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge
kinderen tot en met volwassenen- op fysiek,
psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, meestal
in groepsverband.

Ritueel misbruik


Rituelen, leerprogramma’s, ‘mind control’, isolatie en het medeplichtig maken
van slachtoffers. Dit heeft als gevolg ernstige dissociatieve problematiek, met
als doel totale controle over de slachtoffers.



Vanuit de dissociatieve stoornis van de individuele slachtoffers kunnen deze
mensen functioneren en opgaan in onze maatschappij, ondanks de veelal
beschreven banden met (zware) criminaliteit, porno, (kinder)prostitutie,
mensenhandel en andere vormen van uitbuiting.



Deze groepen (cults) zijn veelal transgenerationeel en lijkt te bestaan uit een
aantal gesloten (familie)systemen. Ze functioneren buiten beeld van onze
samenleving.



Doel lijkt te zijn dat kinderen verhuurd kunnen worden aan besloten groepen,
parallelle netwerken waar de kinderen geprostitueerd worden.



Daarnaast lijken drugshandel en persoonlijke motieven zoals
machtsuitoefening over kwetsbare groepen en individuen een rol te spelen.

Mind control
 Programmering; conditionering tussen gehoorzamen en ernstige
martelingen/pijn, als je dat niet doet
 Programma’s internaliseren middels delen, die ten dienste staan
van de cult.
 Bemoeilijkt ‘treatment as usual’ van DIS
 Expliciet interferenties ingezet om te voorkomen dat er naar
buiten wordt getreden en/of dat mensen in staat zijn te
mentaliseren over wat daar plaats heeft gevonden
(nadenken/voelen over zichzelf en de ander)
 Hechtingsrelatie opbouwen en gericht behandelen op de mind
control, middels psycho-educatie, mentaliseer-ruimte vergroten,
vaardigheden leren die mind control doen afnemen, traumaverwerking

Ritueel misbruik


Jaren ‘90, aandacht in de media, door aangiftes, behandelaren die zich uitspraken en de politiek
die dit oppakte.



1993: Ministerie van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en de Geneeskundige Inspectie
voor de Geestelijke Volksgezondheid: de ‘Werkgroep Ritueel Misbruik’.




Het definiëren en in kaart brengen van de problematiek en het zo nodig formuleren van voorstellen
voor nader onderzoek en/of een meldingsprocedure.’

1994: Verslag van bevindingen en een aantal aanbevelingen aan haar opdrachtgevers.


O.a. Oprichten van een Beraad, om op langere termijn signalen en rapportages rond ritueel
misbruik te blijven volgen.



Tien jaar later bleek dat er met de aanbevelingen naar het Ministerie en de Inspectie niets is
gedaan.



2005: Stichting Alternatief Beraad, als een alternatief voor het door de Werkgroep beoogde
beraad.



Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken; doel om vals beschuldigingen te voorkomen

Dissociatieve
identiteitsstoornis
DSM 5
 A. Fragmentatie van de identiteit gekenmerkt door
twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidstoestanden, wat in sommige culturen als een
ervaring van bezetenheid wordt aangemerkt. De
fragmentatie van de identiteit omvat een duidelijke
discontinuïteit in de zelfbeleving en het gevoel van
zelfcontrole, gepaard gaande met ermee
samenhangende veranderingen in affect, gedrag,
bewustzijn, geheugen, waarneming, cognitief en/of
sensomotorisch functioneren. Deze klachten kunnen
door anderen worden waargenomen, of door
betrokkene zelf worden gerapporteerd.

Dissociatieve
identiteitsstoornis
DSM 5
 B. Recidiverende hiaten in het herinneren van
alledaagse gebeurtenissen, belangrijke persoonlijke
informatie en/of psychotraumatische
gebeurtenissen die inconsistent zijn met gewone
vergeetachtigheid.
 C. De symptomen veroorzaken klinisch significant
lijdensdruk of beperkingen in het sociale of
beroepsmatige functioneren of in het functioneren
op andere belangrijke terreinen.

Dissociatieve
identiteitsstoornis
DSM 5
 D. De stoornis maakt geen deel uit van een
algemeen geaccepteerd cultureel of religieus
gebruik.
 E. De symptomen kunnen niet worden
toegeschreven aan de fysiologische effecten van een
middel (zoals black-outs of chaotisch gedrag tijdens
een alcoholintoxicatie) of aan een somatische
aandoening (zoals complexe partiële convulsies).
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1,5 jaar geleden…
 5 cliënten in behandeling met DIS en (satanisch) ritueel
misbruik, waarvan 2 doorgaand misbruik
 Non-issue op maatschappelijk en politiek gebied
 ‘Erfenis’: alleen therapie heeft effect, aangifte doen is te
belastend en de kans op berechten nihil
 Knaagt…
 Niet in contact met de verschillende ‘partijen’
 Ruim 20 jaar verder, niets veranderd?
 Psychotherapie werkt, maar langzaam, niet altijd en doet
niets met het onderliggend maatschappelijk probleem

Contact en verbinding
 Alternatief Beraad
 Documentaire
 Symposium ‘De Grens’

 Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken
 Presentatie op het TRTC, Altrecht

 Psyche en Geloof (december 2017, themanummer)
 Ritueel misbruik en ‘mind control’ als onderdeel van
het levensverhaal van de patiënte; een dilemma in
psychotherapie. C. Kraaij en A. Van der Knoop

Dramadriehoek
Karpman

De posities
Dramadriehoek



Aanklager
 treft geen blaam
 is niet zelf verantwoordelijk
 heeft zelf het gevoel beter te zijn dan de ander
 houdt anderen op afstand



Redder
 maakt zichzelf belangrijk
 maakt anderen afhankelijk
 laat zien hoe goed hij of zij is
 bemoeit zich met anderen, niet met zichzelf



Slachtoffer
 hoeft niet na te denken,
 hoeft niet te kiezen
 heeft geen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag
 wordt door anderen verzorgd

Interactie binnen
Dramadriehoek
 Tijdens een Spel verwisselen de Spelers van rol, wat
aanleiding geeft tot verwarring. Het eind van het
Spel is bevestiging van wat je al wist over jezelf, de
ander en/of de wereld waarin je leeft. ‘Dit gedoe
bewijst maar weer eens dat …’.
 Het Spel houdt je gevangen in een polarisatie tussen
de verschillende posities (ondanks dat je van positie
kunt wisselen).

Partijen
 Cliënten met DIS en een voorgeschiedenis met
(Satanisch) Ritueel Misbruik
 Behandelaar/team
 Management
 Politie/Landelijk Expertisegroep Bijzondere
Zedenzaken

Cliënt

interne dynamiek

Dader-imiterend
deel: “Iedereen
moet zijn bek
houden, je bent een
slet, dat gejank
moet maar eens
klaar zijn”

ONP: “Ik kan alles aan
(voel niets, heb geen
lijf). Ik sta voor iedereen
klaar, ik zeg nooit nee,
ik wil iedereen helpen”

Jong deel: “Ik kan het niet, ik ben
niets waard, Help!”

Cliënt en behandelaar
dynamiek

Clt: “Je bent niet te
vertrouwen”
Th: ”Je neemt je
verantwoordelijkheid niet”

Clt: “Je kunt mijn
verhaal niet aan, ik zal je
sparen.”
Th: “Alleen ik begrijp
deze clt. Ik moet altijd
bereikbaar zijn.”

Clt: “Red me, ik kan het niet
alleen”
Th: “Ik ben een slechte therapeut,
ik kan niet met deze doelgroep
werken”

Management-BehandelaarCliënt
Management
“Duurt te
lang/kost te veel,
bestaat het wel?”
Behandelaar:
“Management
snapt er niets van,
ik laat ze er buiten”

Behandelaar “Mijn clte
lijdt, ik (alleen) kan haar
helpen”

Cliënte “Help, jij bent de enige die
ik vertrouw, je gelooft me toch
wel? Je vertelt het toch aan
niemand?”

Politie/LEBZ-Behandelaar
Politie/LEBZ: “We
Politie/LEBZ:
voorkomen valse
“Ritueel misbruik
aangiften”.
bestaat niet, wordt
Behandelaar: ”Ik zorg
door behandelaar
zelf wel dat mijn cliënt
aangepraat”
loskomt van de cult”
Behandelaar:
“Politie neemt mijn
cliënt niet serieus,
ze zijn voorBehandelaar: “Ik kan niets
ingenomen”
richting de politie, ze lachen me
uit. Ik ben machteloos.”

Nieuwe partijen?
 TRTC Nederland
 Europese landen (ESTD)
 Onderzoeksjournalistiek
 Social media (o.a. Linkedin)
 Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen
 Wetenschappelijk onderzoek
 Meldpunt (Sektesignaal)

Nu en de nabije toekomst
 Contact aan (blijven) gaan en samenwerken, daar
waar mogelijk, met de verschillende partijen,
bestaand en nieuw (Alert op de drama-driehoek!)
 Verbeteren therapie en verkennen van andere
mogelijkheden m.b.t. het loskomen van
georganiseerde netwerken
 Onder de aandacht blijven brengen van ritueel
georganiseerd misbruik en een breder publiek
hierin bereiken

