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Programma 

�  Introductie 

�  Transgenerationeel, Georganiseerd  Geweld (TGG)   
�  Georganiseerd misbruik 
�  Mind control 

�  Actueel geweld, misbruik en exploitatie 
�  Mind control zonder geweld 

�  Psychotherapie in onveiligheid 

�  Praktijkvoorbeeld 

�  Vragen 



Ruim 10 jaar geleden… 

�  Start bij Top Referent Trauma Centrum Altrecht 

�  Cliënten met Complexe PTSS en Dissociatieve 
Identiteitsstoornis (DIS) 

�  Subgroep DIS; transgenerationeel en 
georganiseerd /geritualiseerd misbruik en 
daarbinnen subgroep doorgaand misbruik 



Transgenerationeel en 
Georganiseerd Geweld 

volgens het Alternatief Beraad 

�  Transgenerationeel en Georganiseerd Geweld 
(TGG).  

�  Dit houdt in het herhaaldelijk, georganiseerd, 
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. 

 



Georganiseerd 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. 



Georganiseerd misbruik 

�  Deze groepen  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 ernstige 
martelingen/pijn en niet gehoorzamen 

�  Programma’s internaliseren middels de suggestie van 
delen, die ten dienste staan van de ‘groep’. 

�  Bemoeilijkt ‘treatment as usual’ van DIS 

�  Expliciet interferenties ingezet om te voorkomen dat 
�  ze praten  
�  ze reflecteren/mentaliseren over wat daar plaats heeft 

gevonden (nadenken/voelen over zichzelf en de ander)  
�  ze zich hechten aan anderen 



Mind control ‘na de groep’ 

�  Resultaat van ‘training’ stopt niet nadat iemand uit de 
groep is. Gedrag in dagelijks leven wordt veelal 
bepaald door wat geleerd is, dwangmatig karakter 

�  Voorwaarden om de groep te kunnen verlaten, bijv.:  
�  ‘Zwijgritueel’ 
�  ‘Repelsteeltje’ 

�  Opdrachten/’programma’s’ die ingaan als… met als 
doel  niet in staat zijn om het verhaal naar buiten te 
brengen 
�  Psychotisch 
�  Suïcide 
�  Agressie/Moord 



Actueel geweld, misbruik 
en exploitatie  

�  Redenen om niet los te kunnen komen: 
�  Mind control (delen die ‘geïnstrueerd’ zijn om taken te 

volbrengen, hun functie te vervullen) 
�  Chantage (schaamtevol beeldmateriaal wat naar 

buiten kan komen, maar ook (gedwongen tot) 
daderschap en daarmee angst voor zelf vervolgd te 
worden) 

�  Dreiging (geweld richting naasten, zowel binnen de 
groep als daarbuiten) 

�  Afhankelijkheid (middelen, geld, status) 
�  Loyaliteit (ouders en/of personen hoger in de 

hiërarchie, maar ook kinderen en mede-slachtoffers) 



Onveiligheid? Melden?! 

�  Opname/ noodopvang/ schuiladres 
�  Heeft zin als het intern conflict over uit de groep 

gaan/blijven voldoende is bewerkt zodat er niet 
vanuit angst en/of loyaliteit wordt teruggegaan/
contact gezocht. Vaak eerst therapie nodig. 

�  Melding/aangifte (politie, Veilig Thuis) 
�  Wordt aangeraden vanuit de instanties, maar weten 

zich vaak geen raad 
�  Vaak meer info nodig dan dat je hebt/cliënten 

(kunnen/willen) geven  
�  Langdurig proces met extra veel spanning/angst 



Dadermonitor seksueel 
geweld tegen kinderen 

2013-2017 



Redenen geen aangifte 

�  Niet in staat zijn een coherent en consistente 
verklaring af te leggen 

�  Angst voor betrokkenheid politie/justitie bij de 
groepering 

�  Angst om zelf vervolgd te worden 
�  Angst om niet geloofd te worden 

�  Aangifte voldoet aan 1 of meerdere criteria om het LEBZ 
in te schakelen met als doel valse aangiften te 
voorkomen 



Psychotherapie? 

�  Psychotherapie is een gespreksbehandelmethode met 
als doel het opheffen, verminderen of omgaan met 
psychische klachten en/of psychiatrische stoornissen. 

�  Het creëren van een veilige omgeving valt niet binnen 
de doelstelling van psychotherapie 

�  Het helpen anders denken en vanuit daar handelen 
wel; schoenmaker blijf bij je leest (en zoek evt. 
samenwerking) 



Psychotherapie in tijden 
van onveiligheid  



Psychotherapie in 
onveiligheid   

Redenen om uit de WOT te gaan 

�  (Perceptie van) Gevaar en levensbedreiging 

�  Onveilige hechting en daardoor onvoldoende in 
staat angsten te reguleren 

�  (Transgenerationele overdracht van arousal) 



Psychotherapie in 
onveiligheid   

�  Psychotherapie en ‘de groep’ 
�  Rapporteren wat je verteld hebt 
�  Zorg dragen voor de veiligheid van de therapeut 
�  ‘Goedmaken’ dat je regels hebt verbroken 
�  Angst dat ze je opwachten 
�  Angst dat ze in het dossier kunnen (moeite met 

therapeut die verslag legt) 
�  Angst om mensen uit ‘de groep’ tegen te komen 

(mede cliënten) of behandelaren te ‘herkennen’ 



Psychotherapie in 
onveiligheid 

 

Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma, 
 J. Fisher, 2018 



Psychotherapie in 
onveiligheid   

Manieren om in de WOT te blijven/naar terug te keren 

�  Gedachten (negatief > neutraal/positief) 

�  Emoties (onprettig > prettig) 

�  Vijf zintuigelijke waarneming (triggers > neutrale/
positieve stimuli) 

�  Sensaties (onprettig > prettig) 

�  Bewegingen (gespannen > ontspannen of isoleren > 
contact zoeken) 

 



Psychotherapie in 
onveiligheid   

�  Hechtingsrelatie (gedoseerd!) opbouwen  

�  Gericht behandelen op de mindcontrol 
�  psycho-educatie 
�  ‘exposure aan zelfstandig denken,  
     voelen en handelen’  
�  trauma-verwerking (o.a. de 
     conditionering tussen ongehoorzaam- 
     heid en pijn) 



Behandelvormen 

�  Sensorimotor psychotherapie 

�  Psychodrama 

�  Beeldende therapie 

�  Traumaverwerking 
�  EMDR 
�  Imaginaire rescripting 
�  (NET) 



Psychotherapie in 
onveiligheid   

�  Sensorimotor psychotherapie 
�  Lichaam als uitgangspunt 
�  Veel aandacht en hulpmiddelen om de WOT te 

vergroten 
�  Narratief/verhaal is minder nodig/van belang dan de 

ervaringen die het lichaam heeft opgeslagen om 
trauma te verwerken 

�  Depersonalisatie & lichamelijke herbelevingen 



Psychotherapie in 
onveiligheid   

�  Psychodrama  
�  Van binnen naar buiten brengen 
�  Doen en ervaren i.p.v. praten over 
�  Oefenen met co-bewustzijn en de kracht hiervan 

ervaren 
�  Oefenen met andere keuzes maken en ander gedrag 



Psychotherapie in 
onveiligheid   

�  Beeldende therapie  
�  Van binnen naar buiten brengen  
�  Ervaren i.p.v. praten over 
�  In beeld brengen van de binnenwereld om meer van 

jezelf te begrijpen 
�  Middels beeld een verhaal construeren en 

aanknopingspunten vinden om in te grijpen 



Psychotherapie in 
onveiligheid 

�  EMDR, imaginaire rescripting (IR), (NET) 

�  EMDR gericht op verminderen van intrusieve 
symptomen (verminderen van machteloosheid, 
minder gevoelig voor triggers) 

�  IR gericht op het ervaren van zorg, steun, 
bescherming vanuit het nu (vergroten van 
zelfwaarde, weerbaarheid, invloed hebben op) 

�  (NET gericht op de traumatische herinnering 
omzetten in een herinnering, geïntegreerd in het 
levensverhaal) 



Dilemma’s   

�  Cliënten: ‘het moet stoppen, maar ik kan het niet en 
jij mag niets’ 

�  DIS is overleven als de situatie ondraaglijk is en niet 
beïnvloedbaar. DIS ‘maakt het mogelijk’ om een 
dubbelleven te leiden. Therapie is gericht op 
verandering en ook op beïnvloeding van ‘jouw 
aandeel in de onveilige situatie’. DIS maakt daarin 
juist kwetsbaar.  

�  Psychotherapeutische middelen niet altijd 
toereikend om externe onveiligheid te doen stoppen 



Kunst 

Verbeelden 
Verwoorden 
Steunen 
Hoopvol  

 
I’m gonna free myself from your opinion 
I’m gonna heal myself from your religion 

I’m gonna free myself from your agression 
I’m gonna heal myself from your religion 

Unrepentant Geraldines, Tori Amos 



 Vragen? 

�  C.kraaij@altrecht.nl 

�  Rino-cursus: Behandeling van complexe 
dissociatieve stoornissen – fase 1 (mei-juni 2019 
Rinogroep Utrecht) 

�  Ritueel misbruik en mind control als onderdeel van 
het levensverhaal van de patiënte; een dilemma in 
psychotherapie, C. Kraaij en A. Van der Knoop. In: 
Psyche & Geloof 28 (2017) nr. 4. p171-183 


