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Samenvatting
Multidisciplinair samenwerkingsverband Cirkel Noord (CN) is opdrachtgever voor dit onderzoek. CN is
een kleinschalige samenwerking gericht op hulp aan mensen met Complex Trauma (CT).
Mensen met CT hebben vaak al jong te maken gehad met vormen van geweld, verwaarlozing en/of
misbruik, ze hebben geen kans gehad zich veilig te hechten.
Binnen CN werken vrijgevestigde hulpverleners samen. De vaste kern bestaat uit twee
lichaamsgerichte therapeuten, een thuiscoach, een zorgboerderij en een beeldend traumatherapeut.
De Cirkel werkt nauw samen met een psychiater. Praktische hulp en therapeutische behandeling
sluiten naadloos op elkaar aan.
Probleemdefintie en doelstelling
Zowel intern als naar (potentiële) cliënten, opdrachtgevers en financiers is er behoefte en noodzaak
de werkwijze van CN te expliciteren om helder te kunnen neerzetten of en waardoor de aanpak
meerwaarde biedt.
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een heldere onderbouwing en systematisering van de
werkwijze van CN, zodat deze kan uitgroeien tot een methodiek. De systematisering levert meer
helderheid naar cliënten ten aanzien van wat zij kunnen verwachten van CN; naar de
(potentiële)partners in CN ten aanzien van de samenwerking; naar collega-instellingen en financiers
(in het nieuwe stelsel zijn dat de ZVW en de WMO), als het erom gaat hoe CN zich kan positioneren in
de herziene zorg door de Transitie 2015.
Het onderzoek
Het onderzoek is te typeren als een toegepast exploratief onderzoek of casestudy.
Er wordt gewerkt in een iteratief proces met de partners van CN. Daarmee kan er een interactie
ontstaan tussen het onderzoek en het evalueren en expliciteren van de werkwijze door de partners
van CN. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en empirisch onderzoek. Hiervoor werden zes
cliënten van CN geïnterviewd, een drietal groepsbijeenkomsten en groepsinterview met de partners
van CN gehouden en vier interviews met specialisten, te weten psychiater Schipper met wie CN
samenwerkt en psycholoog Ybema, beiden gespecialiseerd in trauma, Doortje Kal die het
Kwartiermaken heeft ontwikkeld voor een erkende plek van psychiatrische patiënten in de
samenleving en senior beleidsadviseur Bruinsma voor de WMO in Leeuwarden.
Karakteristiek voor dit onderzoek is, dat de initiatiefnemer van de samenwerking ook de onderzoeker
is. Er is dus sprake van een participerende onderzoeksbenadering. Dat vraagt een bewust hanteren
van de persoonlijke invalshoek in het besef dat kennis voor een deel altijd persoonlijk en situationeel
is. Tot slot is als toetsing en aanzet tot vervolg een Kritische Dialoog gehouden, waarmee het
participerende karakter van het onderzoek nog meer vorm kreeg.
Zoals verwacht, bleek deze aanpak de enige mogelijkheid, gezien de kwetsbaarheid van de groep
cliënten om juist te werken vanuit een vertrouwensband. Meerdere cliënten gaven aan dat ze dit
interview niet waren aangegaan met een vreemde. Voor de partners van CN, waar onderzoeker deel
van uitmaakt is ter objectivering gebruik gemaakt van een objectieve buitenstaander.
Resultaten en conclusies
Drie van de zes geïnterviewde cliënten hebben te maken gehad met vroegkinderlijk trauma met
geweld of misbruik, zowel geestelijk als lichamelijk. De drie anderen hadden dat niet, maar laten wel
een vergelijkbaar beeld zien van een zeer sterke onkwetsbare buitenkant en kwetsbare binnenwereld
met veel angsten, dissociatie en chaos. Ze vertellen allemaal hoe ze geheel in dienst van de ouders
stonden, de schuld kregen van problemen van de ouders en als eigen persoon onzichtbaar waren en
zijn.
Behalve het letterlijke trauma van misbruik en geweld, benoemd als existentieel trauma, worden twee
vormen van hechtingstrauma onderscheiden, die inzichtelijk maken hoe een diepgeworteld negatief
familiepatroon kan ontstaan op basis van verstoorde en vervormde hechting.

Het literatuuronderzoek laat zien dat bij vroegkinderlijk trauma er altijd sprake is van existentieel
trauma en hechtingstrauma. Het ontwikkelen van een geïntegreerde persoonlijkheid is onmogelijk en
het trauma wordt verweven in de blauwdruk van de persoon. Hierdoor zal de omgeving onbewust en
onbedoeld voortdurend hertraumatiseren en is de persoon zelf niet in staat hier iets tegen te doen.
Mensen die geen vroegkinderlijk existentieel trauma hebben meegemaakt, maar bij wie wel sprake is
van een ernstige vorm van hechtingstrauma vertonen in hun problematiek grote overeenkomsten met
de eerste groep, zo blijkt uit het praktisch onderzoek. Dit doet vermoeden hoe ernstig de gevolgen zijn
van verstoorde hechting en hoe belangrijk het is zowel het existentiële als het hechtingstrauma in hun
complexiteit samen in beeld te houden.
De waarden waarop CN zich baseert, zijn vervat in de benaming Contextuele Presentie en zijn
middels dit onderzoek geëxpliciteerd, om ze te kunnen uitwerken naar een methodiek.
Kernwaarden zijn compassie, erkenning en professionele nabijheid.
Kenmerkend zijn: wederkerigheid van de hulpverlenerrelatie en de zorg waarmee deze opgebouwd
dient te worden; het luisteren naar de persoon, naar zijn verhaal in de context; de zorg voor zowel het
geestelijk welzijn als het dagelijks functioneren in samenhang; fysieke hulp als onderdeel van de
totaalaanpak gezien de veelvuldige fysieke klachten, waarmee deze traumatiseringen gepaard gaan
en waardoor de lichaamsbeleving minimaal is; samenwerking waarbij men met elkaar meer inzicht
ontwikkeld betreffende de cliënt en met elkaar een bedding vormt die meer kracht heeft dan de som
van de individuen; niet alleen traumabehandeling maar ook de bredere hulp wordt ingezet om
verwerkend, hechtend en rehabiliterend te werken en de voortdurende hertraumatiseringen, de
onbewuste reënsceneringen die onwillekeurig optreden, met hulp een nieuwe afloop te bieden. Dit
helpt ook uitsluitingmechanismen van instituties en hulpverlening te stoppen.
De Rehabilitatiebenadering biedt een extra perspectief aan het begrip rehabilitatie. Naast het
perspectief vanuit de cliënt naar de maatschappij, is ook het perspectief vanuit de samenleving van
belang. Hoe welkom is de cliënt in de samenleving met zijn ‘anders zijn’. Hier liggen voor CN nieuwe
mogelijkheden rehabilitatie meer expliciet in te bouwen in het aanbod.
De hulp richt zich met de termen van het nieuwe beleid op verbetering van de kwaliteit van leven. Het
streven naar zelfredzaamheid wordt door CN ingevuld als een autonomie die afhankelijkheid insluit.
Het begrip participatie kan niet zonder het begrip rehabilitatie. Om de mate van participatie goed in
beeld te krijgen is rehabilitatie nodig, gezien de schade die cliënten met CT door hertraumatisering in
de buitenwereld hebben opgelopen. De werkwijze ligt in lijn met de uitgangspunten van het nieuwe
beleid. De zorg Van CN lijkt het meest te passen in de zware variant maatwerkvoorziening,
geformuleerd in het beleid van de gemeente Leeuwarden.
Het zou recht doen aan mensen met CT om aan de speerpunten zelfredzaamheid en participatie
rehabilitatie toe te voegen en voorop te zetten als voorwaarde voor beiden. CN wordt aanbevolen
hiermee een project Kwartiermaken te starten met cliënten en de Friese gemeenten.
Wanneer beleidsmakers en hulpverleners meer besef hebben van uitsluitingmechanismen en de
schade die cliënten hebben opgelopen door hertraumatisering niet alleen te zien als een persoonlijk
probleem, maar ook in de maatschappelijke context kunnen plaatsen, ontstaat er meer besef van en
oog voor de specifieke kwetsbaarheden van mensen die gekwetst zijn.
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