
Heppie Trainingsdag

27 januari 2018

Traumasensitief begeleiden van 
kinderen en jongeren



Wie ben ik?



Wat komt er aan bod vandaag?

- Traumatische stressreacties & soorten trauma’s

- Het ontstaan van traumaklachten

- Het effect van trauma bij kinderen/jongeren

- Kijken door een ‘traumabril’

- (EMDR)





Traumatische ervaring

Een ‘wond van binnen’

- Hangt samen met de bedreiging van het 
leven of fysieke integriteit van het kind of 
iemand die belangrijk voor het kind is

- Veroorzaakt een overweldigend gevoel van 
angst, hulpeloosheid en onmacht

- Heeft intense fysieke effecten
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Soorten trauma

acuut trauma

chronisch trauma

verwaarlozing

- complex trauma



Reacties op nare gebeurtenissen

Post Traumatische Stress Stoornis

- Herbelevingen

- Vermijding

- Hyperactivatie



ReMoved

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0
https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0


Trauma reacties

Metafoor van de ladekast



Trauma reacties

Metafoor van de blauwe plek



Leven met PTSS

https://www.youtube.com/watch?v=PFW4hYsYF-o
https://www.youtube.com/watch?v=PFW4hYsYF-o


Wat zouden wij bij Heppie
kunnen zien?

Traumatische stressreacties



Hoe ontstaan deze klachten?

vechten

vluchten

bevriezen

Metafoor van de olievlek
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Trauma & de hersenen

Metafoor van het huis



Ballonnen oefening



‘Onzichtbare koffer’

Overtuigingen & 
verwachtingen over:
- Zichzelf
- De volwassenen om hen heen
- De wereld in het algemeen

Ik ben SLECHT

Het is allemaal mijn schuld

Niemand houdt van mij

Volwassenen liegen

Niemand is te 
vertrouwen

Jij gaat mij 
pijn doen

Iedereen 
gaat bij mij 
weg

Ik moet het goed doen want anders…

Ik kan het toch niet



gedachten

gevoelens

gedrag



‘Traumabril’



‘Traumabril’

- Veilige en voorspelbare omgeving creëren
- Emotionele ‘hotspots’

- Wees een emotiegids

- Stoppen en bouwen

- Bewust van je eigen houding



Wat kunnen wij bieden?

https://www.youtube.com/watch?v=D6tdKLd0Q2M
https://www.youtube.com/watch?v=D6tdKLd0Q2M


wat neem ik mee naar mijn volgende Heppie
activiteiten?

‘MIJN Traumabril’



EMDR

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Waarom werkt EMDR?

Ervaringen met EMDR

https://www.youtube.com/watch?v=uud_e9nedDE
https://www.youtube.com/watch?v=uud_e9nedDE
https://youtu.be/1wrKTh1YxvA
https://youtu.be/Ul6MT2PDxcg
https://youtu.be/3cSDtzfUe5M


verwachtingen / vragen



Wil jij ook een training over 
trauma op je werk / school / ….? 

Mail of bel mij gerust 
nikkiterbrake@hotmail.com

06 51 538 151

https://youtu.be/1wrKTh1YxvA
mailto:nikkiterbrake@hotmail.com


ReMoved part 2

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY


Kinderen van de Hondberg - Celine

https://www.youtube.com/watch?v=V_Co8qTe0PI
https://www.youtube.com/watch?v=V_Co8qTe0PI


Je zal het maar hebben - PTSS

https://www.youtube.com/watch?v=42f_xLE8hWk
https://www.youtube.com/watch?v=42f_xLE8hWk


Dissociatie (‘wegraken’) = je geestelijk afsluiten om daarmee jezelf 
te beschermen tegen pijn = overlevingsreactie

Dissociatie


