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De gevolgen van jeugdtrauma’s in de volwassenheid:
Psychische, fysieke en maatschappelijke problemen.
Algemene psychische, somatische en maatschappelijke kwetsbaarheid
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT), waaronder psychische mishandeling,
fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, is een maatschappelijk
probleem met ingrijpende, vaak levenslange gevolgen voor de getroffenen. Jaarlijks zijn
volgens de laatste MPI Studie 118.000 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar slachtoffer
(ruim 3 % van de bevolking)1.
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan tot in de late volwassenheid leiden tot
diverse psychische, fysieke en maatschappelijke problemen met een hoge negatieve
impact op persoonlijke levens, de directe omgeving en de maatschappij. De aard en ernst
variëren met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de
duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de
omgeving2.
Psychische, somatische en maatschappelijke problemen
Grootschalige epidemiologische onderzoeken tonen aan dat in de kinderjaren mishandelde,
verwaarloosde en seksueel misbruikte volwassenen een algemene psychische, somatische
en maatschappelijke kwetsbaarheid hebben. De traumatisering staat in lineaire relatie tot
een complexiteit van vaak samenhangende psychische stoornissen, variërend van
problemen

met

hechting,

(complexe)

posttraumatische

Stressstoornis

(PTSS),

dissociatieve stoornissen, angststoornissen, alcohol- en drugsverslaving tot depressie,
eetstoornissen, somatisatie- stoornissen, schizofrenie / psychotische episoden en
persoonlijkheidsstoornissen. Er is er een aantoonbaar verband met een scala aan
somatische

problemen,

waaronder

cardiovasculaire

problemen,

diabetes

mellitus,

longziekten, gynaecologische problemen, problemen aan het bewegingsapparaat en
neurofysiologische problemen. Veel in de kinderjaren

chronische getraumatiseerde

mensen hebben maatschappelijke problemen, zoals een achterstand in opleiding en

1
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carrière, arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid,
criminaliteit en herhaald (huiselijk) geweld2.
Vaak niet onderkend
Door de grote overlap van verschillende problemen is het mogelijk dat de complexe
psychische gevolgen van aanhoudende en ernstige traumatisering in de kinderjaren
psychotrauma niet wordt onderkend. En dat er onterecht een inadequate of onvolledige
diagnose wordt gesteld, met daarop volgend incomplete en ineffectieve behandeltrajecten.
Met als gevolg een chronisch ziektebeloop, een toename van de ernst van de psychische,
somatische en maatschappelijke problemen en afname van de kwaliteit van leven.
Om overal in Nederland te komen tot effectieve traumabehandeling zou in iedere
behandelpraktijk in de geestelijke gezondheidszorg de kennis aanwezig moeten zijn over
de psychische,

somatische en maatschappelijke gevolgen van Vroegkinderlijke

Chronische Traumatisering in de

volwassenheid en over de mogelijkheden voor

behandeling en herstel.
De rationaliteit hierachter is dat veel cliënten die behandeling zoeken dit doen vanwege de
directe dan wel indirecte gevolgen van chronische traumatisering in de kinderjaren en dat
dit nogal eens schuil kan gaan achter een scala aan psychische klachten en somatische en
sociaal- maatschappelijke problemen 11.

De gevolgen van jeugdtrauma’s in de volwassenheid:
hoge maatschappelijke kosten voor zorggebruik en
ziekteverzuim.
Zorggebruik en kosten
In de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen zijn de hoogste gebruikers van
de gezondheidszorg. De zorgconsumptie is ongeveer driemaal zo hoog als gemiddeld. Zij

Arnow, 2004; Putnam, 2004; Verdurmen, Ten Have, De Graaf, Van Dorsselaer, Van ‘t Land,
Vollenbergh, 2007; TNO 2010; ACEstudies www.canaratives.org,2015
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maken meer gebruik van alle vormen van zorg: psychologen, psychiaters en andere
hulpverleners zoals huisartsen, medisch specialisten, maatschappelijk werkers en
fysiotherapeuten. Er is hierbij geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het zorggebruik
is hoger bij mensen bij wie er sprake is van meerdere vormen van traumatisering dan bij
mensen die zijn blootgesteld aan een enkele vorm.
Uit cijfers van de brancheorganisatie GGZ Nederland, gecombineerd met de uitkomsten
van overzichtsstudies, komt naar voren dat naar schatting 1.2 miljard euro van de totaal
circa 3 miljard euro van de behandelkosten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
verslavingszorg en forensische zorg ten laste komt aan zorg voor in de kinderjaren
mishandelde, verwaarloosde en seksueel misbruikte volwassenen.
De kosten voor de vrijgevestigde psychiaters en psychologenpraktijken zijn hierin niet
meegenomen. Ook buiten beschouwing gelaten - maar aanbevolen te onderzoeken - zijn
de kosten van de (huis)artsen en de maatschappelijke zorg 3. De maatschappelijke kosten
voor additioneel zorggebruik en ziekteverzuim bedragen naar voorzichtige berekening
volgens recent onderzoek, gespecificeerd naar verschillende vormen in de gehele
Nederlandse bevolking tussen 18-65 jaar op jaarbasis telkens terugkerend 4:
3,5 miljard door emotionele verwaarlozing;
1,2 miljard door psychische mishandeling;
915 miljoen door fysiek misbruik;
1,2 miljard door seksueel misbruik;
4,1 miljard door een combinatie van emotionele verwaarlozing,
psychische, lichamelijke en seksuele mishandeling.

Arnow, 2004; Putnam, 2004; Verdurmen, Ten Have, De Graaf, Van Dorsselaer, Van ‘t Land, Vollenbergh,
2007; TNO 2010; ACEstudies www.canaratives.org, 2015.
4
Speeltjes, Thielen, ten Have, Graaf de, Smit, 2016.
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De gevolgen van jeugdtrauma’s in de volwassenheid: al
veel langer een knelpunt in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ).
Zorgverzekeraars Nederland, VWS
2006. Traumabehandeling bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering is in 2006 door Zorgverzekeraars Nederland en VWS benoemd
tot een van de belangrijkste knelpunten in de GGZ zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit.
Een zoektocht van 20 jaar met verschillende diagnoses en ineffectieve behandeltrajecten
is niet ongebruikelijk. Met als gevolg een steeds sterkere ontregeling en toename van de
ernst van de psychopathologie. Uit onderzoek blijkt ook dat men gemiddeld een beduidend
lagere levensverwachting heeft, zelfs na correctie voor suïcides5.
Gezondheidsraad
2011. In 2011 constateerde de Gezondheidsraad een fors gebrek aan kwaliteit, onderzoek
en innovatie en concludeerde in haar advies aan de Regering “Deze ernstigste groep wordt
vaak van het kastje naar de muur gestuurd en zelfs buiten de GGZ-instellingen gehouden,
omdat men de deskundigheid niet in huis heeft en de behandelingen kostbaar zijn. Hoewel
er evidence-based behandelingen zijn voor deze patiëntengroepen is in de praktijk de
aangewezen behandeling vaak niet beschikbaar”.
Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering
2015.

In 2015

stuurde het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische

Traumatisering (CELEVT) een brandbrief aan de Tweede Kamer over het nog steeds
voortdurende gebrek aan gespecialiseerde behandelmogelijkheden met het dringend
verzoek de behandelmogelijkheden substantieel te verbeteren 6. Deze brief werd door 40

Arnow, 2004; Putnam, 2004; Verdurmen, Ten Have, De Graaf, Van Dorsselaer, Van ‘t Land, Vollenbergh, 2007;
TNO 2010; ACEstudies www.canaratives.org, 2015.
6
Rensen, 2015
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behandelaren, organisaties van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en bestuurders
ondertekend7.

Onaanvaardbaar knelpunt
2017. Anno 2017 is er in deze situatie nog niets veranderd, deze lijkt zelfs te
verslechteren.

Organisaties

van

mensen

met

jeugdtrauma’s

en

gespecialiseerde

behandelaren op dit terrein merken dagelijks hoe hoog de nood is en dringen steeds sterker
aan op de oplossing van dit

onaanvaardbare knelpunt voor een grote groep door

jeugdtrauma’s zwaar getraumatiseerde GGZ-cliënten.

De gevolgen van jeugdtrauma’s in de volwassenheid:
brede maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het oplossen van dit knelpunt en het realiseren van de best mogelijke gespecialiseerde
traumabehandeling voor mensen die lijden onder de complexe psychische gevolgen van
aanhoudende en ernstige traumatisering in de kinderjaren is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
•

Overheid en politiek dragen de verantwoordelijkheid om een maatschappelijk
knelpunt voor een groot deel van de bevolking op te lossen met gericht beleid en
stimuleringsmaatregelen.

•

Professionals in de gezondheidszorg hebben de verantwoordelijkheid voor het
realiseren van de best mogelijke Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling
(MIT) gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde standaarden.

•

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het opvullen van de witte vlekken in
Nederland om kritisch te kijken naar het huidige inkoopbeleid, naar kwaliteitseisen
en de financiering.

•

Alle mensen in Nederland, tot slot, hebben een persoonlijke en collectieve
verantwoordelijkheid om volwassenen die lijden onder de gevolgen van
mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik met warmte en respect te

7

CELEVT, 2015
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ondersteunen in hun eigen omgeving en om op eigen wijze met beschikbare
middelen bij te dragen.
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