Inhoud

4

Risico perspectief bij
inzet hulpdiensten

8

Pseudo-herinneringen en het belang
van waarheidsvinding

22

Deskundigheidsbevordering in hospices

18

EMDR:
Weten wat werkt en wat niet

invloed van schuld
28 De
op PTSS

bij
34 Psychodiagnostiek
vluchtelingen

Redactioneel
Jeroen Knipscheer
Hoofdredacteur Impact Magazine

‘Alle kunst is verwerkingskunst’. De omslag van dit nummer toont het
kunstwerk ‘Deportatie (De Schuldigen)’ gemaakt door Hendrik Valk, te
zien op de e[positie Kunst om niet te vergeten in het Nationaal Holocaust

13

Impact van de verzwegen Indonesische geschiedenis op jongeren

Museum. Ilse Raaijmakers bezocht deze indrukwekkende tentoonstelling
en komt tot de conclusie dat eigenlijk iedere manifestatie van kunst
aspecten van verwerking in zich draagt.
Naast kunst staan andere manieren van omgaan met ingrijpende ervaringen centraal in dit nummer. Zoals confabuleren, je eigen levensverhaal
aanvullen of uitvergrotingen met fantasieën. Aangezien herinneringen

EN VERDER

essentieel zijn in traumatherapie, is een belangrijke vraag in hoeverre je
adequate therapie kan verzorgen met zogenaamde pseudo-herinnerin-
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gen. Wim Visser werkt dit intrigerende vraagstuk uit aan de hand van een
schrijnende casus uit de tweede wereldoorlog.
Vanuit verwerkingsperspectief kan ook naar schuldgevoel worden gekeken, schuld als een manier om in retrospectief regie over ernstige levenservaringen te krijgen en zo de illusie van controle te kunnen handhaven.
Dan is relevant of schuld posttraumatische stress versterkt, of PTSS juist
leidt tot meer schuldgevoel. Innovatieve e[perimenten verricht door de
groep rond Miriam Lommen geven aanwijzingen die het debat hierover
verdiepen.
Analoog aan het idee dat alle kunst verwerkingskunst is, kan worden
gesteld dat alle psychotherapie interculturele therapie is. Altijd zal een
hulpverlener zich open moeten stellen voor ‘de mens achter de cliënt’
en oprecht nieuwsgierig moeten zijn naar alle aspecten die daarin een
rol spelen (denk aan sekse, leeftijd, cultuur). Aandacht voor deze aspec-
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ten is essentieel voor effectieve zorg. Hoe die aandacht concreet in een
traumabehandeling is te integreren, staat beschreven in een bijdrage van
Hans Rohlof.

Foto omslag: ‘Deportatie (de Schuldelozen)

Het zijn maar enkele fascinerende vraagstukken uit de wereld van kunst,

(Opus ), Hendrik Valk. Collectie JHM.

cultuur en wetenschap die in dit rijkgeschakeerde nummer aan bod
komen – de redactie wenst u veel leesgenoegen.

magazine

over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen
Impact informeert, agendeert en discussieert over de psychosociale
gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties
als samenleving. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig
bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en
geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast
focust Impact zich op een brede groep professionals en anderen met
interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale
hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld.
Impact is een uitgave van het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging
en Geweld en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandstalige Vereniging
voor Psychotrauma (NtVP).
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