
Hoe ga je er als ouder mee om als je kind getuige is 
geweest van iets vreselijks?

Loïs, 30 april 2009
Voor de negenjarige Loïs uit Apeldoorn 
belooft Koninginnedag 2009 een heel 
bijzondere dag te worden. Ze is samen 
met een aantal andere kinderen van de 
Koningin Wilhelminaschool gekozen 
om mee te doen aan het spelletjesplein 
rond de grote kerk. Voor het eerst van 
haar leven zal ze de koningin, Willem-
Alexander, Máxima en al die anderen 
van de koninklijke familie van dicht-
bij kunnen zien! Ze is trots dat ze mag 
meedoen en ze is ook een beetje zenuw-
achtig. In haar fraaie oranje kleding 
speelt ze vol overgave de oud-Hollandse 
spelletjes. De koningin straalt. Met blije 
gezichten loopt de koninklijke familie 
tussen de spelende kinderen door. Loïs 
vindt het indrukwekkend.
Het gaat allemaal best snel. Voor de ko-

ninklijke familie staat verderop de open bus al klaar voor een 
ritje langs die duizenden mensen achter de dranghekken. Er 
zijn nog zo veel andere mensen die de koningin van dichtbij 
willen zien. 
Een kleine tien minuten na het vertrek van de koningin slaat 
de vrolijke sfeer plotseling om. De historische optocht die nog 
maar net is begonnen, wordt plots afgebroken, leerkrachten di-
rigeren de kinderen snel naar het schoolplein, aan de overkant 
van de straat. Loïs kan het nauwelijks geloven. Hoe kan dat 
nou? Net was het nog zo gezellig en nu ziet ze mensen huilen en 
rennen. Ze wordt er bang van. Wat zou er zijn gebeurd? Samen 
met haar moeder gaat ze naar opa en oma die vlakbij, aan de 
Jachtlaan, wonen. Daar ziet ze alles op televisie. Een man rijdt 
met zijn zwarte auto dwars door de hekken en knalt met grote 
snelheid tegen De Naald aan. Dat is hier, aan het eind van de 
straat van opa en oma, denkt ze. Ze kan haar ogen niet van de 
tv afhouden, de beelden worden maar herhaald en herhaald. Er 
liggen mensen op straat, ze ziet huilende kinderen op televisie 
en buiten hoort ze tot het begin van de avond de loeiende sire-
nes van af en aan rijdende ambulances en politieauto’s.
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Normale reactie
Volgens gezondheidszorgpsycholoog drs. Sacha Lucassen is 
het verhaal van Loïs te benoemen als ‘een heel normale re-
actie op een abnormale gebeurtenis’. “Kinderen zijn extra 
kwetsbaar bij een traumatische ervaring omdat ze op alle 
fronten - sociaal, emotioneel, cognitief en lichamelijk - volop 
in ontwikkeling zijn. Op één van die gebieden kan die ontwik-
keling dan stagneren, bijvoorbeeld op cognitief niveau. Soms 
blijkt bijvoorbeeld dat een kind ineens geen sommen meer kan 
maken.” 
In haar werkkamer van het UvA-Virenze Academisch 
Behandelcentrum voor Ouder en Kind in Amsterdam staan 
kleine speelgoedjes op een laag tafeltje: een setje kleurrijke 
badeendjes, een spelletje domino en een klassieke bromtol. 
Aan de muur hangt een tegeltje met de tekst: ‘Wie schrijft, 
die blijft’ en daarnaast een action figure van Sigmund Freud, 
een knipoog naar de heldenstatus van deze psychiater. Sacha 
Lucassen heeft jarenlange ervaring met de behandeling van 
posttraumatische stressstoornissen bij kinderen en doet daar 
ook onderzoek naar.
“Bij een schokkende gebeurtenis reageren kinderen en vol-
wassenen doorgaans op dezelfde manier,” doceert ze. “Je 
komt eerst in een acute overlevingsmodus. Al je zintuigen 
staan op scherp: je ogen registreren alles, geluiden komen on-
gefilterd binnen, je reukorgaan werkt optimaal. Als de impact 
van de gebeurtenis heel groot is, kunnen de ervaringen zich 
vastzetten: je slaapt slechter, je herbeleeft de gebeurtenis-
sen in nachtmerries of flashbacks en je wilt de prikkels die je 
herinneren aan het voorval stelselmatig vermijden. Het enige 
verschil met volwassenen is dat het bij kinderen soms lastig 
is om te ontdekken wat er precies aan de hand is, zeker bij de 
allerkleinsten. Bij kinderen uit een posttraumatische stress-
stoornis zich vaak in regressieverschijnselen. Ze willen weer 
bij de ouders in bed slapen; zindelijke kinderen gaan ineens 
bedplassen of ze willen weer uit een flesje drinken.”

Stressmomenten
Ongeveer een kwart van de kinderen ontwikkelt na een acute 
stresssituatie een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). 
We spreken daar pas van als herbeleving, vermijdingsgedrag 
en symptomen als gebrek aan concentratie, woede en angst-
dromen langer dan een maand aanhouden. Of dat gebeurt, 
hangt van veel factoren af: onder andere spelen de ernst van 
de gebeurtenis en het karakter van het kind daarin een grote 
rol. Het ene kind is daar gevoeliger voor dan een ander. Het 
echte stressmoment hoeft overigens niet per se bij de gebeur-
tenis zelf te liggen. Loïs, bijvoorbeeld, was heel dichtbij toen 
de Suzuki Swift de menigte inreed, maar heeft de aanslag zelf 
niet met eigen ogen gezien. “Zo’n stressmoment kan ook later 
liggen,” zegt Lucassen. “Ik heb eens een meisje behandeld dat 

een trap van een paard in haar gezicht had gekregen. Je denkt 
aanvankelijk: die trap is haar meest traumatische moment, 
maar dat was niet zo. Voor haar was dat het moment dat zij de 
hechtingen in haar gezicht kreeg.”

Roos, 29 juli 2005
Roos is vlak voor de zomer van 2005 vier jaar geworden. Ze 
is helemaal klaar voor een nieuw avontuur op de basisschool. 
Ze heeft zelfs al even geoefend in haar nieuwe klas. Maar eerst 
is er nog een lange zomervakantie. Samen met haar ouders, 
Mirko en Fleur, en haar kleine broertje Floris (1) gaat ze op 
fietsvakantie naar Zuid-Frankrijk. Met de eigen fietsen en 
bagage reizen ze op 27 juli per trein naar Avignon. Hun eerste 
stop is een kleine camping in de buurt van Carpentras. Het is 
warm op dit zuidelijke plekje. De eerste dag van de vakantie 
liggen ze vooral aan en in het zwembad van de camping. Op 
dag twee, aan het eind van de middag, wordt het tijd voor een 
klein fietstochtje in de buurt. Het zou immers een fietsvakan-
tie worden. Floris (1) mag in het canvas aanhangkarretje dat 
aan de fiets van moeder Fleur hangt, Roos mag achterop in 
het stoeltje bij vader Mirko. Op de terugweg van het warme 
verkenningstochtje langs wat dorpjes in de buurt, wil Roos 
graag ruilen van plek. Zij mag nu in het karretje en Floris gaat 
voorop in het fietsstoeltje bij Fleur. Mirko fietst zonder kin-
deren achter de zwaarbeladen Fleur aan. Het is nog maar een 
klein stukje naar de camping.
Dan gebeurt alles heel snel. Ze vervolgen het veilige fietspad 
langs de provinciale weg richting de camping als er plotseling 
een auto met hoge snelheid op Mirko inrijdt. De Franse be-
stuurder is vandaag jarig en heeft bij zijn ex-vrouw vier whis-
ky’s gedronken. Het stukje taart heeft hij laten staan. Enkele 
meters voor het fatale ongeval heeft hij al wat paaltjes geraakt 
en andere schade veroorzaakt. Mirko belandt na de klap met 
een flinke zwaai hard op het asfalt en raakt buiten bewustzijn. 
De auto schept vervolgens de fiets van Fleur met Roos in het 
karretje en Floris voorop. Roos wordt uit het karretje geslin-
gerd en komt onder de auto terecht. Ook Floris en Fleur raken 
bekneld onder de auto die uiteindelijk tot stilstand is geko-
men op het schuine talud naast de weg.
Mirko moet stil blijven liggen, zeggen de omstanders, niet 
bewegen! Het duurt een lang, lang half uur voordat Fleur en 
de kinderen onder de auto kunnen worden weggehaald. Roos 
en Floris gaan per traumahelikopter naar een kinderzieken-
huis in Marseille, Fleur en Mirko belanden in een plaatselijk 
ziekenhuis.

Traumatische gebeurtenis
“Voor ons allemaal heeft het ongeluk een grote impact gehad, 
ik zie er na vier jaar nog altijd tegen op om erover te praten,” 

vertelt Mirko. “Floris is er met een 
klein scheurtje in de schedel het best 
van afgekomen. Fleur had haar heup 
uit de kom en ik heb een kunstheup, 
maar onze dochter Roos was er fysiek 
het ergst aan toe. Gebroken ribben, 
gebroken bekken, interne bloedingen, 
longkneuzingen en een klaplong plus 
een grote hoofdwond van haar oog tot 
haar oor. Na het ongeluk hebben ze haar 
in coma gebracht, waar ze pas na zeven 
dagen uit werd gehaald. Haar echte 
trauma was niet het ongeluk zelf, maar 
eerder het moment dat ze bijkwam in 
een vreemde omgeving waar ze niemand 
kon verstaan en niemand uitleg gaf. Wij 
lagen een paar honderd kilometer ver-
derop in een ander ziekenhuis. Voor een 
kind van vier is dat verschrikkelijk.”
Roos moet na die zomer in Nederland 
nog maandenlang revalideren. Vooral 
de genezing van haar hoofdwond neemt 
veel tijd. Ondanks een behoorlijk ge-
slaagde huidtransplantatie, wordt Roos 
nog elke dag door haar spiegel herinnerd 
aan het ongeluk. “Ze was vooral boos 

‘ Roos’ echte trauma was niet  
het ongeluk zelf, maar 
het moment dat ze bijkwam                                          
in een vreemde omgeving’

Totaal geobsedeerd
“Laatst moest Loïs iets meenemen naar 
school, wat haar het dierbaarst is,” ver-
telt haar moeder Wiranda. “Ik dacht: 
ze zal haar knuffel meenemen, die ze al 
sinds haar geboorte koestert. Maar nee, 
ze koos ze voor het vaantje dat ze met 
Koninginnedag kreeg. Ik was stomver-
baasd. Bijna een jaar na de aanslag houdt 

‘Loïs kon de gebeurtenis 
maar niet loslaten. Het liefst 

ging ze elke dag 
naar het monument’

na het ongeluk,” zegt Mirko. “Als er een 
klasgenootje vroeg naar het litteken op 
haar hoofd, klapte ze meteen dicht. Er 
mocht níet naar worden gevraagd. Ik 
heb pas het laatste jaar het gevoel dat ze 
iets zachter aan het worden is. Iets min-
der bozig en bazig.”
Net als Loïs heeft Roos een ziekenhuis-
fixatie overgehouden aan de periode. 
“Iedereen moest hier in lange rollen ver-

het haar nog steeds bezig. Achteraf denk 
ik: had ik haar toen maar bij die televisie 
weggehaald! Als een angstig hertje met 
grote ogen heeft ze die middag alle tele-
visiebeelden in zich opgenomen.”
De gebeurtenissen van 30 april 2009 
slaan helemaal naar binnen bij de ge-
voelige en zorgzame Loïs. Ze begint 
slechter te slapen, is sneller bang en 
haar faalangst lijkt groter te worden. 
Loïs is creatief en tekent graag. Veel van 
haar tekeningen gaan de eerste maan-
den over het drama van Koninginnedag. 
Ze schrijft briefjes met fonetische tek-
sten als: ‘Ik vint het heel erreg wat er 
gebeurt is’, om die bij het monument 
te leggen of gewoon om te bewaren. 
“Loïs kon het maar niet loslaten. Ze 
wilde mee naar de herdenkingsdienst, 
maar dat hebben we niet gedaan. Ze 
wilde ook het liefst elke dag naar het 
monument met bloemen, briefjes en 
tekeningen. En ze raakte nóg meer geïn-
teresseerd in medische programma’s als 
Traumacentrum of Eerste Hulp, waarin 
spoedoperaties worden gedaan,” zegt 
Wiranda.

4 16 | 10  16 | 10  5



op een avond

Afra wast af

op
 d

e 
ve

rpa
kkin

g st
aat:

 S
ve

n m
ailt  

       

Sven en z’n 
dochter Afra eten een
Toetje van de Maand

doe een puddingwens: 
“Tiramisu-smaak!” 
wensen ze in koor

100197_TvdM-aprilv11.indd   1 26-03-10   10:48

Nu in de 
winkel

Nu in de w
inkel

Er volgen dit jaar nog vier andere 
Toetjes van de Maand. Probeer ze
allemaal. Dan kun je in september
stemmen welk Toetje van de 
Maand, Toetje van het Jaar wordt.
Wil je dat het toetjesteam ook
jouw puddingwens omtovert tot
Toetje van de Maand? Ga dan naar
de puddingwensput op mona.nl. 

 d
e o

ptelsom...
     de wens

het Mona toetjesteam 
bedenkt er ‘n zalige 
koffi e-likeursaus bij

Gratis T
oetje va

n de Maand-ale
rts? 

Meld je aa
n op mona.nl of

 sms 

“MONA AAN” naar 10
08.

100197_TvdM-aprilv11.indd   2 26-03-10   10:49

band worden gewikkeld, kreeg fictieve 
medicijnen toegediend met een serieus 
advies op maat van Roos. Verschillende 
keren na het ongeluk heeft ze in de kring 
op school en op de naschoolse opvang 
erover verteld, aan de hand van een 
fotoboekje dat we voor haar hebben 
samengesteld. Dat was wel een goede 
greep. Ze bladert er nu nog weleens in.”

Meewerken aan een onderzoek?
Kinder- en jeugdpsychotherapeut  
drs. Carlijn de Roos van het Psycho trauma
centrum Rivierduinen in Leiden start binnen-
kort, in samenwerking met de UvA, een onderzoek 
naar de effectiviteit van EMDR en WriteJunior bij  
eenmalige traumatische ervaringen. Voor deelname 
aan het onderzoek of meer informatie stuurt u een 
mail naar info@ggzkinderenenjeugd.nl.

een kist, doet het deksel dicht en je wilt de hele kist het liefst 
uit je hoofd laten verdwijnen. Dat lukt niet, want het is echt 
gebeurd. Soms springt die kist ineens open, ’s nachts in bed 
bijvoorbeeld, en dan komen allerlei gevoelens en plaatjes als 
een grote golf over je heen. Dat komt vooral omdat alles zo 
rommelig in die kist ligt. Je had immers zo weinig tijd om alles 
netjes weg te leggen. Soms moet je met je billen op de deksel 
gaan zitten om die kist dicht te houden. Wij gaan de komende 
tijd die kist een stukje opendoen en alles netjes terug erin leg-
gen. Als alles er netjes in ligt, springt die kist niet zomaar weer 
open. En als-ie soms wel opengaat, dan kun je hem rustig met 
een hand weer dicht doen.”

Hun eigen verhaal
Bij UvA-Virenze werken Sacha en haar team met twee be-
proefde methodes voor traumaverwerking bij kinderen. Een 
ervan, WriteJunior, komt in de buurt van wat de ouders van 
Roos met het fotoboekje hebben gedaan. De therapie is gericht 
op het schrijven en illustreren van je eigen verhaal.
“Een kind zal na een traumatische gebeurtenis altijd proberen 
een verhaal rond te krijgen,” zegt Lucassen. “Het moet ge-
woon kloppen, anders is het niet klaar. Daar is mijn methode 
WriteJunior op gebaseerd.” Ze laat een prachtig gebonden en 
rijk geïllustreerd boekje zien van één van haar cliënten, een 
jongen die zijn vader na een hartstilstand zag overlijden. Hij 
beschrijft erin niet alleen de feiten van de dramatische gebeur-
tenis, maar ook de leuke herinneringen aan zijn vader, hoe hij 
over hem dacht en wat-ie bij hem voelde. Na deze exposure-
fase volgt de fase van de cognitieve herstructurering. “Van de 
steen op je maag maken we bijvoorbeeld een edelsteen die je 
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mag koesteren,” licht Sacha toe. “Na vijf sessies was het boek 
af en lukte het hem weer openlijk over zijn vader te spreken 
met anderen. Belangrijk onderdeel van de therapie is social 
sharing. Vertrouwde volwassenen mogen het boekje wel lezen, 
maar moeten daarna wel een stukje schrijven over wat ze ervan 
vonden. “Dat geeft erkenning en steun voor de moeilijke tijd 
die een kind heeft doorgemaakt,” zegt Lucassen.

Andere herinnering
De andere methode, EMDR, staat voor Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing. Het is een non-verbale 
therapie waarbij wél wordt getekend. “Het is een methode om 
een blokkade op te heffen na een traumatische ervaring. Hoe 
het werkt, weten we niet precies, maar dát het werkt is weten-
schappelijk bewezen,” zegt Lucassen enthousiast. “Bij EMDR 
laat ik het kind zich concentreren op het naarste plaatje van de 
gebeurtenis. Tegelijkertijd zorg ik voor een afleidende stimulus 
– tikjes, trillingen, oogbewegingen – die beide hersenhelften 
aan het werk zetten. Je stelt eerst het plaatje heel scherp om 
daarna de ruwe herinnering in kleine stapjes te neutraliseren. 
Tot het van een traumatische in een ‘gewone’ herinnering is 
veranderd.”
De ouders van Roos hebben na het ongeluk zelf een EMDR-
behandeling ondergaan, met behoorlijk succes, maar kozen 
ervoor om dat bij de vierjarige Roos niet te doen. “Ze was nog 
zo jong,” zegt Mirko, “en ze functioneerde verder best goed.” 
Sacha Lucassen vindt dat een verstandige keuze. “Het is goed 
als de ouders eerst zelf een stabiele basis hebben om tot steun 
te kunnen zijn voor hun kind. Voor ouders is het verder be-
langrijk om in de gaten te houden dat een traumatische ge-

ADVERTENTIE

beurtenis niet leidt tot scheefgroei in de 
ontwikkeling van een kind. Als dat het 
geval is, moet je zeker behandelen.”
Vlak na een traumatische gebeurtenis 
adviseert Lucassen om kinderen een 
context aan te reiken: ‘Die man van de 
Suzuki Swift is nu dood. Hij was een 
beetje gek in zijn hoofd, maar hij kan het 
nu niet meer doen. Het is heel gewoon 
dat je daar slecht van slaapt.’ ‘Psycho-
educatie’ noemt ze dat. “Je hoeft er echt 
niet eindeloos over te praten, maar een 
begrijpelijke context normaliseert de 
PTSS-symptomen bij een kind.”
Meer weten over WriteJunior of EMDR?  
Kijk op www.uva-virenze.nl.

'We gaven haar een 
fotoboekje van de 

gebeurtenissen. Dat was 
een goede greep'  

Kist in je hoofd
Voordat Sacha Lucassen een behandeling 
start, geeft ze context voor het kind aan 
de hand van de metafoor van de kist. 
Die gaat zo: als je iets ergs meemaakt, 
wil je die ervaring zo snel mogelijk 
kwijt. Je gooit alles zo vlug mogelijk in 


