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Eén op de drie mensen wereldwijd krijgt in zijn of haar leven te maken met
een onverwacht overlijden van een dierbare. Wanneer dit overlijden niet
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alleen onverwacht is maar ook plaatsvindt in de context van een traumatische
gebeurtenis, u moet dan denken aan moord, zelfdoding, oorlog, terreur, een
ongeval, een misdrijf of een ramp, dan spreken wij van een traumatisch verlies.
Van alle mensen die te maken krijgen met het traumatische verlies van een
dierbare ontwikkelt tien procent psychische klachten die voldoen aan de
criteria voor traumatische rouw.
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Nationaal Psychotrauma Centrum, de begrippen traumatisch verlies en
traumatische rouw met een onvermoeibaar enthousiasme onder de aandacht
van vele collega’s. Per 1 maart 2019 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar
‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht. Ter gelegenheid van zijn oratie getiteld Een raamwerk
van betekenisgeving na verlies, op 20 maart 2020, staat dit nummer van Impact
magazine in het teken van traumatische rouw.
Wat zijn de kenmerken van traumatische rouw? Wat is er anders aan dan
‘gewone’ rouw? En hoe zit dat met een posttraumatische stressstoornis of een
depressie? Wat zijn de risicofactoren? En wat als je traumatische rouwklachten
hebt ontwikkeld. Kan je er dan voor behandeld worden?
Antwoord op deze vragen krijgt u in het inleidende artikel geschreven door
Paul Boelen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit van Utrecht/
ARQ. De kersverse hoogleraar Geert Smid is geïnterviewd over zijn leerstoel en
zijn drijfveren door Miranda Olff, hoogleraar Psychotrauma bij het Amsterdam
UMC/ARQ.
Verder vindt u in dit nummer onder andere een interview met regisseur Eric de
Vroedt die onlangs begonnen is met de repetities van de geroemde theater
trilogie Leedvermaak van Judith Herzberg. Ook kunt u het persoonlijke verhaal
lezen van Lucinda van de Ven wier zus, Nadia, 17 jaar geleden vermoord werd.
Al met al is deze eerste uitgave van 2020 een mooi en divers nummer geworden en ik hoop dat u zich er, net als ik, op verheugt te gaan bladeren en lezen.

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 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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