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Samenvatting / Dutch summary 

BESCHERMENDE EN K W E ~ O ~ S B . ~ A R ~ ~ E I U S ~ ~ A C ~ S C ~ K E F ~  1'00R WET RISICO C1P P(3rS.r- 
TWAUFVIATLSCHE STRESS STOOUW~C 

I n 1980 werd posttraumatis~he stress stoariiis (PTSS) f o ~ ~ i ~ e c l  upgenometi als 
atzgsi~stoornis in de psycl~iatrlsrhe diagnostiek (APA, 1980) en gcliefíni~eei~cl als 

karakteristieke symptoineii die volgen op ecili tiauin~atisck~e gebeuotenis. Dit was linedc 
een gevolg vati sociale en politieke ontwikkelingeri van de jarem 70. Ons aair de huldige 
P7'SS-criteria (APA, 1994) te voldoen, moet sprake zijn wan blaotstclling nain of' 
getuige zi.jn va11 feitelijke af dreigende dood, ernstig letsel of bedreigitig kan de fysieke 
integriteit. Bovendien dient de persoon Ilierop te renycreal met intense airyst, 
hulpeloosheid of afgrijzen. De karakncrislieke sym~to~nen  zij11 ( I )  voortdu~ende 
herbeleurtngen vaii de gebeudenis (bv. intnlsieve oniaangeiiame lier~i-inacri~~gc~i, 
na~h~rnerries), (2) aiaiihoudenc9i@ zjer~riy'ding va14 de betrel'fetrde I-rerinnerii~gcnl 
emotionele afktomping (l-rv. ver~nijdïizg van gedachten en gevoelens, ver~ninderde 
bela~igsilelling) en (2) vee-hoogde px.iRkeSbaarhrjd (bv. slaapprobleinera, irritaties, 
overdreven schrikseaicties). De diagnose wcrrdl gesteld indiciu vrril elk c l~~srer  ccna 
bepaald minimum van syrnploiaeil teij n~incle aien maand aairhatidl ei1 :r;ii~~ienll.jk lijclrrl, 
veroorzaakt. Van acute P'PSS spreekt m c i ~  watIneer d¢ dutur knrl er Is d2131 drie rnli~rnden; 
van ehranische PTSS iildie1-2 deze langei. i s .  
P'I'SS Is 6cTn vaii de weinige psychiatriscl.re stooonissesl mei een eliologiscl~e laic~(~r is1 

de criteria, hetgeen suggereert dat de etialogic var2 de stooniiu bekend 1s. Sinds 1980 
hebben ech.ter vele studies aangetoond dal sleclils een inii~derlreid vaia gcti-auti-ra~iscerdc 
irrdividuen PTSS ontwikkelt. 13overndiei-i blíikt dat acute 13'TSS eliet voor icdcrecn ecn 
chrociisch verieop beeft. Welke rnechanismeiz verklrit-en he(. ontstaiasa cii de 
insranQYiouding wan PT'SS-syrnptornen? 
Een mvloedrijke wetenschappelijke verklaring hiervoor wordt gcbaclcii dcmoi- de 
cogninueve tl~eorie vain PTSS, zoals beschreven door rnct name Foa en Raggs i( 1993) en 
Ehlors e17 Clark (2000). Volgens deze apa~allirigen is de trntiinatische gebeurlenis 
aaivereiligbaar [net bestaande "veiYi&eidssche~na's" (wanzeIfiprekendd-2ede11)~ clie 
iemand geduel-& her leveil verwonren heeft (bv. dc wereld is betekeiiisvol, aideren 
zijn te vertrauwen, nare gebeurtenissen overkomen alleen aiideren~j, hetgecn een gewoel 
van dreiging teweeg brengt" Pogingen de gebeuflerirs mtegrcretli i11 de bestaande 



netwerken zouden ~ i c h  mai~ifesteren als herbelevingssympto~nen~ die kan na de 
gebeurtenis deel uitmaken van een nonmaal verwerkingsproces. Ve~inijdingsstra'tegieen 
muden drt process belemmeren. De traumatis~he gebeu~~ei-iis zou ook bestaande 
"gevaarssclrc~na'~~' kunnen activeren (bv. de wereld is gevaarlijk, de persoon is zelf 
kwetsbaar), helgeen eveneens een gevoel van dreiging veraorzoaka. Individuea-i met 
cxtrcem rigide s ~ h e l n a ' ~  zouden meer moeite hebben om een trauma~isckie gebeurtenis 
te verwerken. Ook wordt verondersteld dat traumatische herinneringen kwalitatief 
aiiders zijn daii aizderc herinneringen. Het geheugennetwerk van de trauinatische 
gcl~eurlenis LOU gekcnnerkt worden door een ruiinere omvang, meer desorganisatie, 
Gag~mentarie en interisere reacties. Waarmate deze keniimerkcn sterker zijn, zou de 
integratie van de 1.ieriiznerirrgen in de context van andere eniaringen inoeilijker zijn. 
Tenslotte is de ral van gedachten en iilterpretaties in de acute postitrawn~a periode 
benadrukt. PTSS-syink~tosnen zouden in staild worden gehouden doordat deze 
gclnterpreteerd w6rd~l"l als voorbode wan een ap handen zijtrde catastrofe ((bijvoorbeeld 
'deze syanpton1eu.i betekenen dar ik gek ben aan het worderr'), waardoor de angst en 
verriii.jdingsstrategie211 worden versierkt. Kortom, tolgcns Chlers cn Clark (2000) 
vereist liet herstel van een traumatische ervaring: ( P )  elaboratie en integratie vair de 
trauinatisclzl; lierilancringcii in de context van andere ervaringen, (2) inodificatle van 
negatieve interpretaties van1 (de gevolgen ~ a n )  het traurina ei'r (3) veminderirig van 
ve~mijdia~gsstrategieën. Hoe passen beschermende en kwctsbaarhelds~acloreii voor 
ZSTSS-symptornen in dit model? 
Cogiliricve Iheoric voorspelt welke conditics leiden tot acute PTSS-, chronische PTSS- 
syrriptornen en tol herstel. Uil proefscl~rifi omvat een aantal empirische studies alaar 
beschcrnnendc ei1 kwelsbaarheidsfactoren voor PTSS-symptomen, die o~/eicer.ikornstig 
zijla rilct clezc tlreorie. Na cen inleidend eerste deei, warden i i ~  Ezet tweede deel de 
S I Z I L ~ I C S  geysi-escnteerd. BSieze studies nnuv:iiien-i vei.sclii&lende oilider~~eksgraeperi en 
vr;ragstt~kkcn, betrefknde de traunlatihelïe gebeurtenis. prelraiirn;~tisclw tactoren, 
1-terilraiimatische Pactoren en positraiiinaiiscl-ie factoren. 
Knrlik~zristickc Iraui~~silicelrc gebeui-tciilissei~ impliceren een, dreiging die extern van het 
indlvid~i is, zoals geweld, raiizper.1 en engevaliien. Volgens dc cognitieve theorie kan 
I)'17SS ook olilsiaiiil na raiidrrc eri~slige i~teidenreal. Hoofdstil& l ooivat cen retrn- 
spectie~~e, cxploraticvc: studie die vcrricht werd liaar PT'SS na preeclampsie. 
Preeclairupsic is een rickie die 6 tot 8% van zwaeigersc81appe compliceert (van Beek &r 
Pec~ers, 1998). De klin~scl~e syrnp!orxern tredeai \aak onverwacht op en or-itwikkeleil 
LLCII riieest~~I i11 de tliueccle helft vatli de zwanyesscl-iap. We syniptonren kunnen zeer 
ernstig zijn voor de inoecler (bv. aanzieiali,jk verhoogde bbleddsuk), inaar ook voor de 
cangclsoren baby. die vaak i11 gevaar is door bijbel~arende ontoereikendheid van de 
placeizia. Via vragenli.jsten werd ondcrzoctit of preeclainpsie kan leiden tot PTSS. De 
dcelneriiers waren vrouwen die ia1 de voorsifgaande twee jaren een siekenhuiilsopi.iarni: 
hndclei~ voor preeclampsie, vroeggeboorte of een nom~ale bevalling. De rneeste van 
hein pririners deden aak mee. Eloofdstuk 2 betreft een prospectieve studie naar PTSS- 
sjnnpriamcn na awaiigerscl~apsverBies~ Uilzor~derli-ik. aani dit oiiderzoek was dat het de 



unogelijklieid gaf prelzauniatisclre factoren te meten w~árdiat de trarannatische 
gebeurtenis plaalsvoaad. Bovendien konden de loiigitudiilale get,olgciz \,ar% een discrete, 
relatief homogene, gebeurlenis wordcn gemetcn. In advertenties liwerden zwairgeue 
iyrouwen inel een manger schapsdu  korter dan 12 yu~ekexi opgeroepen mee te doen aal? 
eeil aiaderzeek i-iaax de beleving van de zwangersckaap. Onri~iddelqk tra de aaninelding 
onlvingen de deelnemers de ecrsie urragenlijsten. Twintig ei1 30 !weken in dc 
zwangerschap elm één maand l.ia de verwachte geboorledatwin orntviiagen zij korte, 
algemene vnagenli.jsten !vaariru ook werd gevraagd naar eeai cvea-iniele ri-iiskr~arcu of 
doodgeboorte. Deelrierners die dit hadden meegemaakt, werdcn vervofgens gebeld en 
gevraagd oin mee te doen aan vervolgonderzoek. De meesten var1 hen vilildei~ ongeveer 
kéia niaaird en vier maanden na liet verlies een vragenzlijst in over FTSS-klaelirezu eaz 
aiadere factoren. Hoofdstuk 2 presenteert de prevalentie van  PTSS sua 
zwaiagezschapsverlies. Andere vraagst~olkkeii wat2 deze studie zijn beschreven in latere 
Iroofdstukken (hoofstuk 3 ,  4 en 5). CIp\rallend was dat de scha thg  van acittlc PTSS sla 
vroege preeclampsie en zwangerschapstePlies ongeveer 25% was. We ernci van de 
symptomen van P'T'SS na zwangerschaclpsverlies vertiiioiidc gelijkenis ruiel een klii~iscl.ie 
PT%-popeilatie. De symptomen narnera binnen vier maairden 1x1 het verlics sterk al: Dc 
bevindingen suggereren dat PTSS kan volgeil op deze ~iicdiscrlte complicaties. Ciok 
werd de uoorspelllende waarde oazderoocht van objectieve en subjeclieve iirdicazoren 
van de ernst van liet trauma. Ob.jectieve indicatoren (bv. zwangerscEiapcdu~~r) 
voarspeldei~ een klein deel van de variaiitie van syanptoinen. De subjactievc Inclicatoreli 
C~serit~aurnalische reacties) wareiz belangrijker. 
Volgens de cognitieve theorie zijia negatieve attributies uker  de effeclei-i van de 
tra~rrnatische gebeurtenis cn~ciaal bij Izet on~iuvikkelen van P1'SS-syir~pCoirae1-i, zoals 
vroege PTSS-syanptomera i~egaticf iriterjsreteren cra andere gebcurtenisserii als 
gevaarlijker beschouwen. Neuroticismc is een siabielc persc.ionIijkheidsliek, clle bcstaai 
uit de gegeneraliseerde neiging nin ~.ic!~zzlf en de wereld ncgulixil' tc inlei~preterei~ 
(Watson & Pennebaker, 1989). Volgeiw dc theorie vergroot rrciuroliclsme hct. risico op 
P"rSS-sj.mptonaen. Elen verband tilssen deze factorera is inderdaad gevuliden, irp 

dwarsdoorsnede onderzaclcen (Rowrnxir, 1999). De aard vain dit vcrljaiid is cchler 
onduidelijk: neuroticisine zou een voorspeller kunnera xiJi11va11 PTSS-klacl-~tei~, huewcb 
neuritpticisme ook verhoogd km1 zijn na een Ira~itna (Reicl-i, Noyivr;, Coryetl, 2% 
Oi'Corlnan, 1986). Bovendien is ei- een andere rnogelkjke verklanrag. Syii-ip~ornen van 
verlreiiagde prikkelbaartieid zi-in niet alleen kenrncrkend voor PT'S5 maar ook. voor 
newroticisine. Welliclat hebbeii mensen mel. een Irogere inale van neurotzcisrne 
iiooa+afSaamd aan l-iet trauina ineer symplornetr van vcrhoopdc prikkelbaarheid en is de 
toerrame van deze klachten anaifiankelijk van neurnticicrne. O h c l ,  het vcnbaird tussea~i 
neuroticisme en PTSS-symptonnen zou verklaard kunnen wordcn dnor trverlappcirde 
symptomen. In hoofdstuk 3 wordcn beide veisklarlt~gen onder7acht. in de pm0spectieve 
zwarrgersc~apr;~~~dPe.  In de vroege mangersclrap werd1er.i ileiurolici~lrie en 
pretsaumatiSche prikkelbaarheid gemeten als voorspellers van 13TSS-syinptonien iia 
een zwangerschapsver~ies. Ne~roticisme voorsi~elde inderdaad PTSs-syrJrnptornen, met 



name de symptomen van verl-mogdie prikkelbaarheid. Neldiroticisme hing echter ook 
sterk samen met deze symptomen v66r I~et  zwangerschapsverlies. Na statislisclret 
carïtrol~e op prc~raumatische symptomen was het verband tztssei~ ireuroticisme era PT'E'SS- 
klachten niet meer significant. Met andere woorderi, nieuroaicisrne was geen voorspeller 
van een foensurne van deze symptomen ten gewolge van her zwangersciliapsverlk. Dit 
suggereert dar overlap in cymptornen de relatie tussen neuroticisme ei1 PTSS- 
syinpilomen verklaart. 
Cagriitiieve theorie voerspelt dal de integratie van braumatisclre gebeurtenissen deels 
alhangt van de kwaliteit var) de herilineringen, die mede bepaald wordt door dc 
kwaliteii wan perltrauci~alii;che codering in het geheugen. Feribaumal~sche dnssoclatie 
omvat veranderingen i n  de functies van geheugei?, identiteit en bewustzijn dile 
gewoonlijk gcïn~cgrcerd i j n  (Mannar, Weiss, & Metzler, 1997). Volgens de theorie 
resulteert hct i i i  g e f j . a g e e e  I~erinneringen. Peritrai~matische dissociailie is 
iiiderdaad éCn van de siterkstc predictcaren van PPTSS-syrnploanerr (Martnar el al., 1997). 
kr is ech~cr geen einpiriscln bewi.js dat peritraumalisclie dissociatie verbaiiid Iioudt met 
geYleugcn8sagrncs~tatie~ Periiraumaitische dissociatie zou eveireei?s een vroege voorloper 
kuranen zg~r  vali wermijdi~rg van c8e gebeurtenis. Hoofdstuk 4 Irretrcft de prospeclicwe 
z~~angercchapssludie, waarin onderzoclrt werd of de relatie tussen pesiilraumatische 
dissociatie en 1"O'SS-sympiome na zwangerschapsverllcs werd gemedieerd door 
gehcugenkenr-iaerken (zoals fragmentatie) of vermijding van traumatische herin- 
ncriirgen. Tevens wcrdcn pretraumatische predicloreii vaar perikaurnatisclre dissociatie 
en PTSS-symptomen bestudeerd. Hieruit bleek dat perii~aurnatische dissociatie werd 
voorspeld door rnimmder controle over emoties, meer algemene dissociatie en een lagere 
opleiding. Ac~ile PTSS-symptomen werden voorspeld door eerdere rregatieve 
gebeurtenissen, minder eia~otionele ccantrale en meer algemene dissociatie. Door 
loewaeging vzw 1~critrawmatische dissociatie aan deze predictoren werd meer variantie 
var8 actlte 1'TSS-syir~plw~net~ verklaard, hcigceiz eciz onail~ankelijke rol suggereert. 
Volgcirs dwarsdoorsiiede analyses werd hct verband tussen peritraurwalische dissociatie 
er? ~iciitc FTSS-syrnpti>men geinedieerd door zelikerapporteesde gehe~lgenifraginentt~tie 
cn wer~nijlding varr I~erinnaringeiz, 
De faciorzn die \rolgens El~Eers en Clark (2000) ieiden tor herstel van de traumatiscEre 
gelilttuitciiis tonen ecn gelijkenis tiiet !.iet "seiise of' colrerence" crrnaept (SOG). 
Aniolisrrsky ( l  987) dellnieerde de SIOG rils lret vermogen oin elen ingrijpende 
gebetirteirir; als begrijpelijk, cot7troleerbaas en betekenisvol te beschouwen. Mensen 
nier ceir hoge: SC3C zriludci~ beter in staat zijn otir geschikte hulpmiddelen zoals sociale 
steun te sclecaeren en i-riobilisereii om dergelijke crvasingeii .te verwerken. Een hoge 
SOC zoLn deihalve bescherinen tegen PTSS-klachten. Retrospectieve stwdies bieden 
sleuir voor d e ~ e  hypothese (bv. Frammbergei. et al., 1998). De interpretatie van dit 
verbaiid is cchier lastig doordat de SOC beïrrvloed kaiz worden door cen trautnatisiche 
gebeurteinis (íìeycr, 1997). In de prrospectieve xwangerschapsstudie werd de Sl(3C 
geïtleteir zJ06r 1nel zwlingerscliapswerljes cri onderzocht werd of de SOC de a~~obilisatie 
van cr is iss le~~i~ na het verlies voorspelt. Hoofdstuk 5 rapporteert de bevindingen. Een 



hoge SiUC had een bescl~eideii voorspelleiide waarde in de niace Jian cr is isstei~~.  Beide 
factoren h~ngen samen met mitlder PTSS-syrriiptotnela. De SOC llirrg eclitrr ook sterk 
samen inet neuroticisme 211 was geeii onaharrkelijkc predictor van PTSS-klaclircn. 
'Tenslotte voorspelt cogniirieve theorie dat  de instandliotiding van P'I SS-klachtcii wordt 
bepaald door de wijze waarop ~ridividuen gevolyeti van het waìirrra interpreteren. 
Negatieve interpretaties (bojvoorbcelld 'deze symptomen betekenen dat ik iroait ilreer 
dezelfde zal zi-in') versterken angst en veain1ijdingcsir1:1tegieE11. Uit 111odel karnt overeen 
aneC cognitieve tnodellen wan andere angststoarnisseii, in due zin dst de siooniis bJiJA 
bestaan doordat ilidividueil de be~eketiis van bepaalde syrnptomeii catastrorereli (Clar k, 
1999). Er zi-j11 aanwijzingen dat andere ai~gsip~~ti~iiteiu tevetas orgjuistc corrclaisies 
trekken over situaties op grond val? iirhrnratne over angstreacties, Dak wil zeggeli: zij 
gebruiken angstgerelateerde infannatie onn verkeerde gevoly~rekkingen te makeii over 
ophanden zhnd gevaar (Arntz, Rauner, & van de11 Hout, 1995). Deze "eixio~ioli-based 
reasoninp" (EK) neiging was niet situiatiespecifi ck eir zou cyl-rpturnen iii stand Iklinilei-i 
houden door angst ie vergroten, vermijding te versterken ei1 te inotiveren on"ise!ectiel' 
op zoek te gaan ruaiar gewaarsbeivestigeiidc inforrriatie. Hei is oniduidelijk of PTSS- 
paiiienten deze neiging ook vertonen. Analoog aan ER kan gevaair ook wordeila argeleid 
uit de aanwezjgheid van J'TSS-gerelateerde intrusies: "i~itixsion-baseci reasoiring*"/IR). 
Als deze neiging inderdaad gerelateerd is aai1 PT'SS, is het dc waag of hel de 
instandlrouiding van symptomen voorspelt. Hoofdstuk G beschri-ifl een dwarsdoorsnede 
onderzoek, waarin onderzocht werd of Vlet~iiratnveteraneaz inet clrronisclie lJ'TSS de ER- 
neiging (die bij andere angstpatiënten Is gevoi~den) en tcvens de IR-izeiging vertoalierr. 
01x1 de effecten van trailiinablootsielling te coiitroleren, werden  ij vergcleken tilct 
Vietnamveteratzern zonder PTSS. De restiltaten tonen aan dat Wielniarn7ifel@ranen1 met 
PTSS upjuiste cancrlusies trokken over sitiiaties op grond van infortnatie .over 
angstreacties. Dil laat eer? paraillcl zien tussen PTSS ct3 andere ;~ngslsruoi-i~ii;sc"~~~ ~n die 
zin dat EK een risicofactor zou kunneei z ~ j n  voor Y~ef ontwlklcelca~ vniis de sioora~is. 
FITSS wordt echter ook gekenincr8cl door inirusic\d: hcrinncrie~gcii. lveleraneil inel P'l'SS 
wen-toonden ook IR. lntrt.isieve berinilueriiigeiz koerreil veel voor- kor1 rra lueX trauma. Als 
deze wordeir geïnterpreteerd als aandaarid gebaar ztru dit aiagsi wergiolei~ cn E'TSS- 
symptomen iirstand Iroudenl Hoofdstuk 7 pseseili1eei-t cen longitudinale studue dit 
vei~ichl  werd onder acuut-gctrnumatiseerdc getuigen vaui de ~reitrramp die op 27 m:r:lrt 
2001 in PCcrot, Belgie. Hierboj werd ge.1saclit orn de cr~icialc 
ca~s~liteitskwestie met betrekking tot ER re verduidelijken. Bestudeerd werd 01' ER ecnr 
rol speelt bg de transitie van acute naar cl~onisclic PI'SS-syniptonren. Bi"i getciigieii vun 
de ramp werden ongeveer &-ie weken ria de ramp IR en P'TSS-kl;lchteia gcmeten. Na 
drie en eeii halve maaiad werden PTCS-klachten opnieuw geineteii (de prevalentie vain 
PTSS was overigens 24%). De resultaten van de V i e t n r v e e n  werdcil 
gerepliceerd bij acuut-get~aumahseerde~~. 1R voorspelde Pcveris chroiliscl~e P'I'sS- 
I<llac.hreil, zelfs aas colitrale op acute PTSS-klacl~ten rnaar di t  was niet statistisch 
significant. We bevindingetr suggereren dat IR betrokken is bij het ontsraiin en de 



mls&ndhoudlang van PVTSS-sympbmeri. Meer duidelukheld over caus-tliteit h echter pais 
verkegen. woden na we-vaigondeprmek. 
Kortom, d¢ empirische studies tanen aan dat PTSS geen onontkoombaar gevolg is vali 
pi-eeclampsie, zwai~gerschapsverlies en getuige zijn van de treinran~p. Zelfs wanrrrrueer 
aan het DSM-IV traumacriterium is voldaan, ontwikkelt slechts een minderheid de 
stoornis. EEet verloop verschilde per gebeuflenis en werd mede bepaald door de ei-nst 
van acute PeI'SS-Machten. De symnptornen namen na mangerschapsverIies binnen een 
paar maanden af cri waren meer cl.tronisch na de treinramp. Onafuankelijk van 
objectieve indicatoren van d~e ernst van het trautna verklaarden pretrauinatische en 
peritraurnalische factoren het ontstaan vaan P'TSS-klachten, Iáetgecn de rol wan andere 
factaren dan de gebeursenis benadrukt. DG bevindingen suggereren dat nieuroticisme en 
PTSS overlappende syinptamen hebbeiai. Mee~instmmenlen voor PTSS die klachten 
van prikkelbaarheid niet koppelen aan de traumatische gebeurtenis, kunnen klachten 
nreten die reeds voor het trauma aanwezig waren. Bovendien bleek dat chronische 
PTSS in verband s t a d  inet een rederáeernreiging waarbij gevolgtrekkiiligen over externe 
situaties wasirdeil gemaakt op grond van subjectieve einotionele eavariiigen. Deze 
neiging Is ook keiimerkeiád voor andere angstpatienteii en is niet situatiespecifiek. Een 
soortgelijke neiging, op groi~d van PTSS-intrusies, toonde een sterke relatie met acute 
cn clisonischie PTSS-symptomen. Deze ileigingen kiurtrniepi risicofactoren zijn voor heil 
oilitst~an of de Instandhouding van PTSS. Het exacte psycl-iologiscllie proces dat 
veratiltunYloordelijk is vwar de -transfirmatie vam een traurnatische gebemenis naar P'C'SS 
moet irog geldeiitificeerd worden. PTSS werd mcdc erkcnd ten gevolge van sociale en 
politieke oirtwikkelii~getl; het wetenscl-iappelajke proces dient zorg Ie dragen voor 
plaatsii~g in de psychiatrische classiiicatie en t81eorievorming. 




