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Inhoud van de workshop

• Wat is dissociatie?
• Het dissociatieve continuüm
• Neurobiologie
• Modellen
• Diagnostiek 
• Differentiaaldiagnose & comorbiditeit
• Behandeling
• Conclusie / discussie
• Videofragmenten



Wat is dissociatie?

• Verbreken of ontwrichten van de 
gewoonlijk geïntegreerde functies van het 
bewustzijn, het geheugen, de identiteit of 
de perceptie van de omgeving 





Wat is dissociatie?

• Het ontsnappen van bepaalde 
denkbeelden (idées fixes) en functies aan 
de controle en soms zelfs aan de kennis 
van het persoonlijke bewustzijn: Janet 
1889



Wat is dissociatie?

• Neurobiologisch en psychologisch proces
• Normale reactie op een niet-normale 

gebeurtenis
• Afweermechanisme / beschermend
• Ontsnapping aan gebeurtenis of 

herinnering waaraan niet te ontsnappen 
valt

• Altijd een vorm van afsplitsing (bewustzijn, 
gebeurtenis & affect) 



Wat is dissociatie?

• Overleven van overweldigende en 
repetitieve angst

• Lichaam kan niet ontsnappen, de geest 
ontsnapt

• Perceptie van de realiteit en de cognitieve 
integratie raken beschadigd

• Het interne werkmodel van het zelf raakt 
gefragmenteerd



KIND

LICHAMELIJKE 
MISHANDELING

SEPARATIES

EXTREEM PESTEN

NATUURRAMPEN

MEDISCHE 
PROCEDURES

GETUIGE GEWELD

VERWAARLOZING

ONVOORSPELBARE 
OUDERS

SEKSUEEL MISBRUIK

EMOTIONELE 
MISHANDELING



Dissociatie 



Dissociatie ‘fright without solution’

• Geen steun / hulp
• Onvoorspelbaarheid
• Repetitief
• Dubbele boodschappen

• Controle 



Prevalentie 

• Onbekend
• Maar: VS 29% GGZ, NL 8% opgenomen GGZ
• Schatting hele spectrum 2%, ernstig 0,5%

• Alle culturen



Het dissociatieve continuüm

• Problematisch als de ‘state’ een ‘trait’ wordt 
(Perry)



Alledaagse dissociatie

• Imaginaire vriendjes
• Computerspelletje
• Lezen / tv kijken
• Auto rijden
• Sporters
• Fakirs

• Absorptie



Dissociatie als normale afweer

• Bedreigende situatie -> depersonalisatie             
(alsof het met iemand anders gebeurd is)

• Bedreigende situatie -> derealisatie (niet 
echt gebeurd / niet erg)

• Gevoelloosheid tijdens trauma (numb)

• Bij 50% van de gezonde adolescenten



Milde dissociatie

• Spaced out / zoning out / trance state, met en 
zonder controle

• Gevoelloosheid (numb) bij andere gebeurtenis 
dan het trauma (trigger)



Matige dissociatie

• Somatoforme symptomen
• Depersonalisatie
• Derealisatie
• Extreme stemmingswisselingen

• Patroon
• Triggers vaak onduidelijk



Ernstige dissociatie

• Dissociatieve toestand (state)
• Afgescheiden delen van het zelf, met eigen

herinneringen, gevoelens en gedachten
• Stemmen in het hoofd
• Dissociatieve amnesie: de schuld krijgen
• Stemmingswisselingen: schuiven tussen

states
• DISSOCIATIEVE STOORNIS NAO



Leeftijdsverschil (meisje 11jaar)



Ernstige dissociatie

• Dissociatieve delen nemen controle over
• Niet bewust van andere delen
• Gedragsveranderingen (leeftijd, gewoonten, smaak, 

kleding)
• Extreme amnesie
• Het idee dingen te moeten doen zonder dat te willen
• DISSOCIATIEVE IDENTITEITSSTOORNIS



Het dissociatieve continuüm

Absorp Normaal
Afweer tijdens trauma

Vrije wil

Milde dissociatie Traumagerelateerd Spaced out / numb
Met en zonder controle
Trigger 

Matige dissociatie Depersonalisatie-
stoornis

Stemmingswisselingen 
Somatoforme 
symptomen

Ernstige dissociatie Dissociatieve stoornis 
NAO

Dissociatieve toestand
Stemmen
Amnesie 

Dissociatieve 
identiteitsstoornis

Dissociatieve delen
Gedragsveranderingen
Amnesie tussen de 
delen





Neurobiologie



Neurobiologie: kleinere hippocampus 
en parahippocampale gyrus



Neurobiologie (De Kloet & Rinne)

Ontregeling
Hpa-as

Laag cortisol Herbelevingen

Hoog cortisol Dissociatie



Neurobiologie (Schore)

• Vroeg trauma en verwaarlozing
• Rechter limbische systeem
• Inprenting van freeze response
• Gevoeliger voor stress
• Minder integratie sensore informatie                

(rechter hemisfeer: zelfbewustzijn en 
zelfherkenning)



Neurobiologie (Brewin)
SAM VAM

Situationally accessible memory Verbally accessible memory

Impliciet Expliciet

Rechts Links 

Geen context Context 

Gevoel Taal

Nu Toen



Neurobiologie (Perry) 

• Impact van verwaarlozing en misbruik op 
het brein is gerelateerd aan de 
hersenontwikkeling op het tijdstip hiervan





Neurobiologie

• Dysregulatie van autonome stress response
• Toegenomen arousal: meer (nor)adrenaline, 

cortisol en andere stresshormonen
• Platgelegde arousal: freeze state, endorfines, 

anesthesie

• 7% minder hersenvolume / kleine 
hippocampus



Neurobiologie -> behandeling

• Stress omlaag -> HPA-as normaliseert 
(stabilisatietechnieken)

• Dysfunctionele inprentingen limbische 
systeem -> repetitieve somatosensorische 
activiteiten (fasedifferentiatietherapie)

• SAM -> VAM, nu -> toen (psychotherapie)
• Oneindige herhaling nodig voor nieuwe 

paden
• Insteken op leeftijd kind tijdens het trauma



Modellen: Gedesorganiseerde
Hechting (Liotti)

• Troosten – getroost worden en vv
• Dader – slachtoffer en vv

• Intern werkmodel van moeder en kind gefragmenteerd
• Liotti: dramadriehoek: redder, slachtoffer en dader
• Trauma -> 1 deel raakt overspoelt en splitst af -> dissociatie

• Veilige, vermijdende en ambivalente hechting ook dissociatie maar 
geen did



Modellen: Structurele Dissociatie
(Van der Hart)

• Persoonlijkheid: handelingssystemen –
doelgericht – mentale, emotionele en 
gedragselementen

• Aanpassen aan het leven
• Beschermen tegen bedreiging



Modellen: Structurele Dissociatie
(Van der Hart)

• Extreme dreiging -> splitsing van handelingssystemen
• Emotional Part (EP) – bedreiging
• Apparently Normal Part – aanpassen 

• ANP – ontkennen trauma, niet van het zelf
• EP – tevergeefs verdedigen tegen trauma – blijft steken in 

verdedigingsmechanismen 

• EP – geen informatie over nu, blijft in tijd van trauma

• Hereniging ANP en EP door psychofysiologische regulatie door verzorgers – zoniet: 
blijvende dissociatie



Modellen: Structurele Dissociatie
(Van der Hart)

• Secondaire structurele dissociatie: 
meerdere EP’s -> complexe PTSS en 
Dissociatieve stoornis NAO (chonische 
traumatisering)

• Tertiaire structurele dissociatie: meerdere 
ANP’s met eigen set EP’s -> DID 
(bij onvoldoende aanpassing aan het 
leven)



Diagnostiek 

• Multi-informant & multidisciplinair
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Diagnostiek: Moeders met 
gedesorganiseerde hechting

• Vroeg trauma blijft leven sterk beïnvloeden
• Moeite met ontwikkelingsanamnese (tijd, 

tegenstrijdigheden, overbetrokken & verwaarlozend)
• Moeizame relatie met het kind, moeite met grenzen 

stellen
• Moeizame relatie met de onderzoeker
• Boos en afkeurend over kind, onderzoeker & situatie
• Kind uit verkrachting



Diagnostiek: Verzorger

• Veiligheid
• Stabiliteit
• Relaties
• Hulp en steun
• School





Diagnostiek: Verzorger

• Dagdromen, verdwaast kijken, even weg zijn
• Problemen met herinneren
• Wisselende schoolprestaties
• Wisselend gedrag: kleding, leeftijd, smaak, interesses & 

emotie
• Imaginaire vriendjes
• Met zichzelf praten in verschillende stemmetjes
• Onverklaarde somatische klachten



Diagnostiek: Verzorger

• Met en over het kind

• Tegenstrijdige boodschappen en 
verwachtingen

• Niet bevestigen / cynisch
• Negatieve reacties of emoties van het kind 

niet accepteren



Diagnostiek: Verzorger

• Child Dissociative Checklist (CDC)
• Putnam 1997 / Lamers 1998
• 20 items
• Normaal / Mishandeld / DDNOS / DID
• Ouders / Pleegouders / School
• 4-14 jaar



Diagnostiek: Onderzoek van het kind 

• Er klopt iets niet!

• Tekeningen: verbrokkeld, losse stukjes, 
meerdere figuren, bizarre inhoud

• Verhaal: losse delen, incoherent, tegenstrijdig
• Spel: gefragmenteerd, dissociatieve delen, 

vreemde stemmen





Diagnostiek: Onderzoek van het kind: 
imaginaire vriendjes

Geen dissociatie DISSOCIATIE

Maken ze ruzie met je? NEE JA

Zijn ze nep / alsof? (JA) NEE

Wanneer komen ze? ALLEEN / EENZAAM BIJ PROBLEMEN

Hoe zijn ze? LEUK BOOS

Wil je dat ze blijven of 
weggaan?

BLIJVEN WEGGAAN

Heb je controle over ze? JA NEE



Diagnostiek: Onderzoek van het kind

• Multidimensional Inventory for Dissociation in 
Adolescents (A-MID)

• Dell 2006
• >200 vragen
• Tienpuntsschaal



Diagnostiek: Onderzoek van het kind

• A-DES
• Armstrong 1997 
• Adolescenten
• Tienpuntsschaal
• 30 vragen



Diagnostiek: Onderzoek van het kind, 
voorbeelden vragen

• Ben je weleens ineens met iets anders bezig, een ander vak op school, of 
met huiswerk?

• Vertellen mensen weleens over dingen die je gedaan hebt, maar die jij je 
niet kunt herinneren?

• Doe je wel eens iets waar je het gevoel bij hebt geen controle te hebben?
• Heb je weleens gedachten die je niet wilt hebben, maar niet tegen kunt 

houden?
• Vind je weleens dingen thuis waarvan je je niet kunt herinneren dat je ze 

gekregen of gekocht hebt?
• Voelen dingen om je heen weleens onwerkelijk?
• Kijk je weleens naar jezelf van een afstand?
• Vertellen vrienden of familieleden weleens dat je ze niet herkent?









Diagnostiek: Onderzoek van het kind

• Trance states
• Amnesie
• Imaginaire vriendjes
• Stemmen 
• Identiteitsveranderingen /  delen: cave pathologiseren!
• Gedragsveranderingen
• Depersonalisatie / derealisatie / drugsmisbruik
• Somatische symptomen
• Posttraumatische symptomen
• Psychoseksuele ontwikkeling
• Automutilatie



Differentiaaldiagnose & 
comorbiditeit

• ODD / CD                                                      
• Somatoforme stoornissen
• ADHD / ADD
• Bipolaire stoornis
• Psychotische stoornissen
• Borderline-persoonlijkheidsstoornis
• OCD
• Reactieve hechtingsstoornis
• Epilepsie
• PTSS
• ASS



Differentiaaldiagnose
ADHD onoplettendheid

• Geen aandacht voor 
details, maakt fouten en 
maakt dingen niet af

• Geen aandacht bij taak 
en spel

• Luistert niet

Dissociatie

• Verschillende states, 
verschil in kennis en 
vaardigheden

• Trance, depersonalisatie, 
derealisatie en intrusieve 
herinneringen

• Trance, depersonalisatie 
en derealisatie



Differentiaaldiagnose
ADHD onoplettendheid

• Moeite met organiseren

• Hekel aan en vermijden
van schoolwerk

• Dingen verliezen
• Snel afgeleid
• Vergeetachtig

Dissociatie 

• Hyperarousal en 
verschillende states met 
verschil in kennis en 
vaardigheden

• Hyperarousal en 
verschillende states

• Amnesie 
• Hypervigilantie
• Amnesie   



Differentiaaldiagnose
ADHD hyperactiviteit

• Bewegingsonrust 
• Staat op, loopt weg 

• Rennen, klimmen, druk

• Luidruchtig, veel praten

Dissociatie

• Hyperarousal
• Gedrag niet gebaseerd op 

omgeving
• Gedrag niet gebaseerd op 

omgeving
• Hypervigilantie en 

hyperarousal



Differentiaal diagnose: ODD / CD

ODD /CD

• Externaliseren
• Contact tijdens agressie
• Past bij kind
• Geen spijt
• Mishandelen dieren
• Brandstichten 

Dissociatie

• Amnesie
• Geen contact 
• Past niet bij kind
• Spijt 
• Niet 
• Niet 
• Traumagerelateerde trigger





Differentiaaldiagnose: Borderline

• Veel overeenkomsten, vaak samen
• Vol in plaats van leeg
• Automutilatie, identiteitsverwarring, 

negatief zelfbeeld en boos -> beide
• VG met trauma -> beide
• Verschil: minder impulsief, stemmen, 

amnesie en extreme 
gedragsveranderingen 



Differentiaaldiagnose:  
Psychotische stoornis

• Stemmen buiten het hoofd
• Stemmen zonder betekenis of bizar
• Geen amnesie



Differentiaaldiagnose: OCD

• OCD in dissociatief deel
• Repetitief spel
• Masturbatie
• Stereotype bewegingen

• Om traumagerelateerde heftige affecten te 
reguleren



Differentiaaldiagnose: ASS

• Dissociatief deel: repetitieve taal, 
preoccupaties, stereotypiën & maniërisme

• Depersonalisatie en vlakke 
psychomotoriek bij bevriezen en verdoofd 
zijn lijken op beperkingen van het 
wederkerige contact

• Bij dissociatie contact wederkerig 



Behandeling 

• 1 Veiligheid
• 2 Stabilisatie
• 3 Traumabehandeling
• 4 Integratie



Behandeling: Veiligheid

• Is het kind veilig?
• Als het kind niet veilig is: NIET met dissociatie 

werken maar egoversterkend / steunend
• Als ouders een gedesorganiseerd 

hechtingspatroon hebben of getraumatiseerd 
zijn: behandeling van ouders 



Behandeling: Stabilisatie

• Affectregulatie, egoversterking, aarden
• Ouderbegeleiding
• Psycho-educatie over trauma en 

dissociatie
• Dissociatie in kaart brengen (toestand, 

delen)
• Herkennen en bespreken dissociatie



Behandeling: Stabilisatie -
Egoversterking

• Coping: praten, hulp vragen, 
ontspanningsoefeningen, schrijven en 
tekenen

• Veilige plek
• Versterken regulatiemechanismen (affect, 

agressie, impulsen)
• Cognitie
• Triggers zoeken



Behandeling: Stabilisatie -
Ouderbegeleiding

• Ouders helpen een rustige, 
gestructureerde, voorspelbare, veilige en 
liefdevolle omgeving te creëren

• Werkrelatie met de ouders
• Triggers in kaart brengen
• Duidelijke consequenties: kind is 

verantwoordelijk voor al zijn gedrag!
• Ouders helpen met eigen stress om te 

gaan



Behandeling: Stabilisatie – Psycho-
educatie

• Taart / puzzel
• Waarom?
• Creatieve coping

• Faq sheet ISSTD



Behandeling: Stabilisatie; in kaart
brengen van de dissociatie

• Niet om de delen weg te maken!
• Delen en functie ervan leren kennen
• Delen laten samenwerken

• Delen: hoe oud, rol, gevoelens en 
conflicten



Behandeling: Veel voorkomende delen

• Baby 
• Klein kind
• Boos
• Bang / pijn gedaan
• Agressief / AM
• Moeder
• Verdrietig

• Seksueel obsessief
• Helper
• Depressief
• Extra goed
• Beest / dier
• Student
• Dader 





Behandeling: Traumabehandeling 

• Genogram
• Tijdslijn
• Verhaal
• Tekenen
• EMDR
• Speltherapie
• Hechtingstherapie 

Validatie = gehoord en 
gezien worden

Desensitisatie = 
vertellen en tekenen

Nu -> vroeger



Behandeling: Integratie

• Integratieproces komt bij kinderen vanzelf 
opgang als dissociatie niet meer nodig is!

• Technieken: ronde tafel, hand vast 
houden, samen iets doen



Conclusie / discussie

• Dissociatieve stoornissen gaan vaak samen 
met andere traumagerelateerde stoornissen

• Dissociatie vaker bij jonge kinderen
• Vaker bij vroeg trauma / verwaarlozing
• Bij niet herkennen werkt de 

(trauma)behandeling niet
• Het gaat niet vanzelf over!
• Alsof-modus –> persoonlijkheidsproblematiek



Conclusie / discussie

• Ingewikkelde differentiaaldiagnostiek
• Meest verward met ADHD en ODD



Take home message

• Altijd dissociatie overwegen in de diagnostiek 
en behandeling, het is te behandelen en het 
heeft grote gevolgen als je het mist!



Literatuur
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