Psychotraumacentrum
Klachten verminderen na
ingrijpende gebeurtenissen

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige
omgeving waar je terechtkunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen
bouwen aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen
en kwetsbare situaties zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het
voorkomen van grote problemen.

Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen meer
kansen biedt op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven.
Op een betere toekomst. Daar geloven wij in.

Heftige gebeurtenissen kunnen iedereen overkomen, op alle leeftijden. Vaak kan je er niks aan doen,
maar het kan wel leiden tot een negatief zelfbeeld met gedragsproblemen of kwetsbaarheid voor
misbruik tot gevolg. Traumatische gebeurtenissen kunnen je ontwikkeling op verschillende gebieden
belemmeren. Het psychotraumacentrum van Sterk Huis biedt behandeling bij veelvoorkomende
trauma’s die samenhangen met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vluchtelingenproblematiek,
adoptieproblematiek, kindermishandeling en seksueel misbruik.
Het doel
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Traumabehandeling na heftige gebeurtenissen voorkomt dat er
hardnekkige problemen ontstaan die steeds terugkeren. Met
de behandeling worden negatieve patronen doorbroken om
bijvoorbeeld te voorkomen dat:

De verwijzer (huisarts, wijkteam of andere instelling) meldt een
persoon aan voor behandeling bij het psychotraumacentrum.

• Je weer in een relatie van geweld terecht komt
• Je kind later dezelfde problemen krijgt als jij
• Je weer vastloopt op school of werk door je boosheid

Voor wie?
Het psychotraumacentrum biedt behandeling aan kinderen
en volwassenen die te maken hebben met de ingewikkelde
problematiek die samenhangt met trauma’s.
Wanneer mensen herhaaldelijk of voortdurend worden geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen, kunnen er
ernstige problemen ontstaan. Denk aan problemen met sociale
relaties, het uiten van emoties of bijvoorbeeld problemen met
het zelfbeeld. Dit kan tot uiting komen thuis, op school of op het
werk.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze problemen.
Vaak word er niet gedacht aan trauma als oorzaak maar aan
andere oorzaken zoals ADHD, autisme of een gedragsstoornis.
Dan kan een verkeerde behandeling worden gekozen waardoor
de problemen blijven bestaan. Het kijken door een ‘traumabril’
is noodzakelijk bij een opstapeling van dit soort problemen en
om een doorbraak te krijgen. Daarnaast vindt Sterk Huis het
belangrijk om het netwerk/gezin intensief te betrekken bij de
behandeling. stagneren, door verder te kijken dan alleen het
probleemgedrag.”

“Ik maakte veel ruzie met mijn zus, en stopte alles weg. Ik had
concentratieproblemen en op school ging het daardoor ook niet goed.
Er was elke dag ruzie.
Mijn zus trok het niet meer. Ik ook niet, maar je zag het niet aan me.
Ik ging door met mijn leven en ging stage lopen bij stadstoezicht.
In uniform was ik een ander mens. Toen een paar jongens voor overlast
zorgden, sprak ik hen aan op hun gedrag en de situatie escaleerde.
Toen ik naar huis fietste, wachten de jongens mij op en kreeg ik klappen.
Alles begon van voren af aan: wat ik vroeger heb meegemaakt,
kwam dubbel zo hard terug.”
“Ze keken vooral naar de achterliggende redenen van mijn problemen.
Dat was wel moeilijk maar er is een last van mijn schouders gevallen.”

2 | Psychotraumacentrum – januari 2019

MAAR JE ONTDEKT HOE JE
ERMEE KUNT LEREN LEVEN.

Na een uitgebreide intake en het gezamenlijk opstellen van
een behandelplan, volgt een (gefaseerde) behandeling. Indien
nodig zal er eerst rust en veiligheid worden gecreëerd op alle
levensgebieden.
Na deze eventuele stabilisatiefase begint de traumaverwerking.
Na de traumaverwerking wordt er nog gekeken naar de kans op
terugval en het voorkomen van problemen in de toekomst. Met
nieuwe vaardigheden leren mensen problemen in de toekomst
te voorkomen.

Therapieën die we gebruiken
bij traumabehandeling:
•
•
•
•

Cognitieve gedragstherapie, EMDR
Kind- en jeugdtherapie (integratiefase)
Mentalisation Based Treatment (MBT)
Systeemtherapie

Sterk Huis kan ook Psychodiagnostisch onderzoek doen en met
e-health werken.
De behandeling wordt afgesloten met een eindgesprek. Ook
wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van de afsluiting van
het behandeltraject. De verwijzer wordt alleen na schriftelijke
toestemming op de hoogte gebracht van de inhoud van de
behandeling.

Meer informatie
Op www.sterkhuis.nl staat meer informatie over de hulp en over
zaken daaromheen zoals privacy, klachten en inspraak. Iedereen
die hulp van Sterk Huis krijgt, ontvangt bij start van de hulp een
map met algemene informatie.
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Meer informatie:
Op www.sterkhuis.nl staat meer informatie over de hulp
en over zaken daaromheen zoals privacy, klachten en
inspraak. Iedereen die hulp van Sterk Huis krijgt, ontvangt
bij start van de hulp een map met algemene informatie.

