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Voorstellen: PI, AFP, FPK, Rapporteur Pro Justitia, diagnostiek en 6-jaarsverlengingenLesgeven, SchrijvenWetenschappelijk onderzoek, praktijk met supervisies en leertherapieën. Mij is gevraagd een beschouwing te geven op woede en geweld, uitgaand van trauma, daderschap en slachtofferschap, zoals in het boek Echo’s van trauma, waaraan ik een bescheiden bijdrage heb geleverd in de vorm van het hoofdstuk. Voor een bredere en diepgaande studie van geweld, wil ik u graag attenderen op het boek Violence, reflections on a national epidemic, van James Gilligan..Het zal duidelijk zijn dat het kiezen van een dergelijk perspectief duidelijke richting, maar ook beperkingen geeft. Ik heb niet de illusie om ook maar in de buurt van uitputtendheid te komen en hoop dat u dit ook niet van mij verwacht.Wel hoop ik dat ik u vanuit mijn ervaringen met slachtoffers van trauma, waarvan een deel ook dader werd, mee te nemen en mogelijk nieuwe inzichten te geven.



“Violence …begins at home”

Geweld als strategie voor het oplossen van conflicten tussen 
individuen, groepen of naties, is een strategie die we thuis leren.

“The motives and goals that underlie crime are the same as 
those that underlie punishment – namely, the pursuit of what the 
violent person considers justice……..”

Crime = “the kind of violence that the legal system calls illegal”
Punishment = “violence that the legal system calls legal”

Ook criminelen begaan hun geweldsdaden vaak vanuit een verlangen 
naar gerechtigheid, door diegene te straffen die hen, in hun ogen, 
onrechtvaardig behandeld heeft. 

J. Gilligan, 1996.
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Gilligan stelt dat geweld veelal bestudeerd wordt vanuit een verkokerde blik van gespecialiseerde onderzoekers, waarin het begrijpen van geweld in zijn ogen vaak wordt terug gebracht naar twee basisvragen: hoe onderscheiden we de goeden (‘victims’) van de slechten (‘victimizers’), hoe onderscheiden we de schuldigen van de ‘ontoerekeningsvatbaren’, ofwel de ‘mad’ van de ‘bad’. Hij pleit ervoor, geweld te benaderen als tragedie, waarin individuele, familiaire, maatschappelijke en institutionele factoren een rol spelen. Om geweld werkelijk te onderzoeken op betekenisniveau. Want zelfs het meest ‘zieke’ geweld heeft een rationele betekenis voor degene die het begaat. Ook criminelen begaan hun geweldsdaden vaak vanuit een verlangen naar gerechtigheid, door diegene te straffen die hen, in hun ogen, onrechtvaardig behandeld heeft (1996). In deze lezing benader ik geweld dan ook vanuit dit perspectief: als tragedie, en geweld dat is te begrijpen vanuit trauma. 



Woede

 Natuurlijke en adaptieve emotie

 grenzen herkennen en aangeven

 ‘benedenbrein’ dominant over 
‘bovenbrein’. 

 Uitgestelde woede

 Woede als secundaire emotie
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Presentation Notes
Daarvoor vertrekken we bij woede. Woede is een natuurlijke en adaptieve reactie, als onze grenzen worden overschreden of onze autonomie of integriteit worden aangetast. Ons lichaam komt bij dreiging daarvan automatisch in een toestand van verhoogde aandacht en paraatheid, gericht op vechten of vluchten. In deze toestand is het snelle benedenbrein (reptielenbrein) dominant over het tragere bovenbrein, de cortex (voor uitleg hieromtrent: Echo’s van Trauma). Daardoor wordt vaak gehandeld zonder te denken, of voordat er gedacht kan worden, op de automatische  piloot. Een plotselinge grensoverschrijding of  ernstige dreiging daarvan kan het lichaam echter ook in een gedeeltelijke bevriezingstoestand brengen, waardoor de natuurlijke boosheid vaak pas na enige tijd wordt ervaren(dat kan weken, maanden of soms zelfs jaren zijn). Een mogelijke verklaring daarvoor is, dat de angst of onmacht die doet bevriezen de woede tijdelijk verdrijft, doordat de persoon er volledig  mee samenvalt. Eenmaal ge(re)activeerd, kan deze woede echter tot een blijvend verhoogd arousalniveau en hypervigilantie leiden, mogelijk gepaard gaand met hevige lichamelijke reacties als hartkloppingen, trillingen, verhoogde spierspanning, etc.Deze verhoogde arousal en hypervigilante kunnen vrijwel onzichtbaar tot uiting komen in ruminatie, als een bijna obsessief herhalen van boze gedachten en wraakfantasieën (die opnieuw angst kunnen oproepen) en een zichzelf voedende agressie en haat. Het kan ook zichtbaar worden in afwerend en afkerig gedrag naar anderen (zeker naar anderen die het individu aan de traumatische ervaring doen denken), of in meer extreme gevallen, in geweld. 



Regulatie, constructief en maatschappelijk aanvaardbaar

Vooronderstelt:
 (h)erkenning van de eigen woede, 
 juiste attributie daarvan,  
 vermogen om het perspectief van de ander en de omgeving waar te 

nemen, 
 om zich in een ander in te leven of wel empathie

(mentaliserend vermogen), 
 in oorzaak-gevolg relaties kunnen denken 
 zelfbewuste emoties (schuld en schaamte) ervaren, 
 geïnternaliseerde normen, 
 vermogen tot moreel redeneren (abstractie)
 emotieregulatie
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Hoe natuurlijk en adaptief woede ook zijn mag, het is van groot belang dat zij op constructieve en maatschappelijk aanvaardbare wijze tot uiting wordt gebracht.  Daarvoor moeten wij het reguleren en kanaliseren, wat nogal wat ontwikkelde vaardigheden vooronderstelt. Naast geïnternaliseerde normen over wat maatschappelijk aanvaardbaar is, vraagt het (h)erkenning van de eigen woede, een juiste attributie daarvan, en kunnen begrijpen waar de eigen woede vandaan komt. Om het afgestemd te uiten, vervolgens het vermogen om het perspectief van de ander en de omgeving waar te nemen, om zich in een ander in te leven om in oorzaak-gevolg relaties te kunnen denken en zelfbewuste emoties (schuld en schaamte) te ervaren, het vermogen tot moreel redeneren (belangen afwegen), etc. Om dit alles te kunnen doen is het vermogen om de eigen emoties te reguleren van groot belang, zeker wanneer deze hoog op lopen. Zonder dat, is het ons onmogelijk om ons gedrag conform onze eigen inzichten, normen en waarden te kunnen bepalen. Het kan dus op vele fronten mis gaan! Wanneer een van deze deelvaardigheden hapert, heeft dat vaak gevolgen voor het functioneren van het geweten en de totale uitkomsten in gedrag. Wanneer de woede ongementaliseerd blijft, of niet geuit kan worden maar a.h.w. stolt of zich opstapelt, kan het een bijna permanente wijze van zijn worden die het als het ware overneemt. Woede kan daarbij ook secundair zijn, als een op condities van waarde gebaseerde (maladaptieve)  reactie op een primaire emotie. De gevoelde woede gaat dan niet zozeer over datgene wat het individu is aangedaan of over herstel daarvan, maar over de eigen angst, het eigen slachtofferschap, de eigen kwetsbaarheid. In beide gevallen vormen wrok, haat en hypervigilantie een schild voor zowel de eigen binnen- als buitenwereld. Zij creëren afstand en zijn voor anderen vaak oninvoelbaar, waardoor het resulterende gedrag veelal als instrumenteel wordt beschouwd .  



Slachtoffers die daders worden

Onder daders veel meer trauma dan in algemene bevolking
(Trauma: hechtingstrauma, emotioneel geweld, fysiek geweld, seksueel geweld)

 Meer
 Ernstiger
 Meer gestapeld
 Meer in de context van dysfunctionele hechtingssystemen met ernstige(r) 

affectieve en pedagogische verwaarlozing
 De hand die ‘slaat’ is de hand die voedt (soms ook dat niet), 

verwevenheid met gehechtheidsrelaties.
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Trauma heeft op de ontwikkeling van al deze vaardigheden en vermogens, internalisaties en coping strategieën grote invloed. Onder daders komt in de voorgeschiedenis veel trauma voor, in de zin van emotioneel, fysiek of seksueel geweld en hechtingstrauma, meer dan in de algemene bevolking. De trauma’s zijn bovendien ernstiger, meer gestapeld, en vinden plaats in de context van een dysfunctioneler hechtingssysteem met erngstige(r) affectieve en pedagogische verwaarlozing dan in de algemene bevolking. Gehechtheid en trauma zijn daarmee veelal verweven, de hand die slaat is vaak dezelfde als de hand die voedt, en die soms zelfs dat niet doet. Voor vrouwelijke daders geldt dit nog weer meer dan voor mannelijke daders (De Vogel, Stam, Bouman, Ter Horst, & Lancel, 2016).De verwevenheid van de traumatische ervaringen met onveilige gehechtheidsrelaties resulteert vaak in een gedesorganiseerde gehechtheid, en zorgt voor belangrijke extra verstoringen in de ontwikkeling van het brein, het lerend en mentaliserend vermogen (Baljon & Geuzinge, 2017; Koenraadt, ’t Lam, Eurelings-Bontekoe & Lancel, 2015). 



Slachtoffers die daders worden

In de ontwikkeling van deze victimizing - victims is een chronisch gebrek aan:

 Spiegeling
 Opvang na life-events, gebrek aan containment
 ‘Witte raven!’
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Slachtoffers die dader worden, hebben dus vaak trauma’s opgelopen binnen gehechtheidsrelaties, in een context waarin de uitzonderingen missen. Er zijn geen witte raven, er is geen juf, buurvrouw of oom die hen ziet en helpt te begrijpen wat er is gebeurd en wat zij ervaren. Het gebrek aan spiegeling en sensitieve, responsieve reacties speelt vaak in de brede context van gezin, omgeving en school. Hierdoor is chronisch sprake van onvoldoende dyadische affect-regulatie (Schore, 2011), en vaak juist in de ontwikkelingsfase waarin dit noodzakelijk is voor de verticale integratie van het brein (Siegel, 2012; Geuzinge, 2014 & 2017). Doordat ervaringen onvoldoende of ongemarkeerd worden gespiegeld, blijven zij van een diffuse, dreigende kwaliteit, zonder hou-vast in de vorm van symbolisering (taal). De niet gesymboliseerde ervaring is niet toegankelijk voor denkprocessen als mentaliseren en reflectie. Zij wordt soms zelfs niet als van het zelf (h)erkend, en onjuist geattribueerd in die zin dat ze aan een ander wordt toegeschreven (Schalkwijk, 2014). 



Slachtoffers die daders worden

Trauma zonder ‘emotie coaching’, opvang en spiegeling  
→ gebrek aan co-regulatie (Schore, 2001) en woorden / taal.

 Verwarring, angst, overspoeling…
 Het kind komt niet ‘op verhaal’,
 heeft ook vaak geen verhaal
 blijft vaak iemand zonder verhaal, is niemand
 Lichamelijke gewaarwordingen zonder ‘handvat’, geen ((h)erkenbare) gevoelens
 Leert onvoldoende mentaliseren en reguleren (verticale integratie)

 Niet gementaliseerde schaamte
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Door het gebrek aan co-regulatie door ouders of andere verzorgingsfiguren, worden de primaire emoties, reflexen en impulsen van het ‘benedenbrein’ dus onvoldoende gereguleerd en het ‘bovenbrein’, de cortex, onvoldoende gestimuleerd. Door het gebrek aan co-regulatie en stimulatie blijven zowel het bovenbrein als de verbindende integratieve weefsels onderontwikkeld, en blijft de emotieregulatie tekort schieten (Geuzinge, 2017).  De ontwikkeling van het mentaliserend vermogen blijft achter en het kind blijft onvoldoende in staat om het eigen of andermans gedrag te begrijpen vanuit de binnenwereld van gedachten en gevoelens, die te begrijpen zijn vanuit een context van gebeurtenissen. Het ervaren blijft daarmee als het ware steken in de fase van equivalentie, waarin de werkelijkheid wordt afgemeten aan de eigen beleving (Bateman & Fonagy, 2014 ). Er is verwarring (die natuurlijk niet erkend kan worden want dat maakt kwetsbaar), en er is alleen het hier en nu met de impulsen van dien. Er is geen verhaal, ook door het gebrek aan symbolisering en taal. De dader heeft vaak geen verhaal, dingen gebeuren ‘gewoon’, ‘om toch’, of ‘sowieso’.Wel wordt de afkeuring of afkeer van anderen soms waargenomen, resulterend in schaamte, die door de genoemde tekorten soms niet te reguleren is (en daarom vaak afgeweerd). 



Zelfbewuste emoties

 Zelfbewuste, of zelf-evaluatieve emoties (schuld en schaamte) zijn van groot belang 
voor :
 ons eigen psychisch evenwicht
 onze sociale positie

 Samen met het vermogen tot empathie en moreel redeneren vormen zij ons geweten

 Slachtoffers en daders blijken in de geneigdheid tot schuld nauwelijks te verschillen.  In 
schaamte schieten daders echter veelal tekort (Verkade et al., 2019). 
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Daarmee komen we bij zelfbewuste emoties. Naast de eerder beschreven empathie voor zelf en ander, mentaliserende vermogens, moraliteit en emotieregulatie, zijn zelfbewuste emoties in dit kader van groot belang. Zelfbewuste emoties zijn zelf-evaluatieve emoties als schuld, schaamte en trots. Schaamte of schuld ontstaan wanneer het eigen gedrag afwijkt van wat volgens de verinnerlijkte normen (on)wenselijk, (on)gebruikelijk, goed of slecht is (dus sterk afhankelijk van de normen). Zij signaleren dat herstelgericht gedrag nodig is, en waarborgen zo de stabiliteit van onze intermenselijke relaties en sociale positie. De verinnerlijking van deze normen ontstaat binnen de context van de reeds eerder genoemde gehechtheidsrelaties. De belangrijke ander is normgevend, doordat het kind leert dat de gevoelde kwaliteit van de relatie met deze ander afhankelijk is van het eigen gedrag. Het kind merkt dat het eigen gedrag betekenis heeft voor (het welzijn van) deze belangrijke ander. Het leert in zijn gedrag rekening te houden met deze ander en diens verwachtingen en condities van waarde, en later met anderen in het algemeen. De mate waarin mensen geneigd zijn schuld te ervaren en de intensiteit daarvan verschilt sterk tussen mensen onderling, of binnen een persoon over tijd of per omstandigheid. Een hoge schuldgeneigdheid wordt gerelateerd aan pro-sociaal gedrag (Cohen e.a., 2011; Ent & Baumeister, 2015) en voorkomt grensoverschrijdend gedrag (Tangney e.a., 2011). Daders en niet-daders blijken als groep verrassend genoeg niet in schuldgeneigdheid te verschillen, dus daarom richten we ons vandaag alleen op schaamte.



Schaamte

 Milde schaamte : regulerend. 
 Intense / niet gementaliseerde schaamte: niet adaptief.

 psychische problematiek
 middelenmisbruik (agressie)
 Soms zelfs toename van agressie / geweld

 Richting van deze toegenomen agressie is afhankelijk van de vigerende coping stijl: 
internaliserend / externaliserend.
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Waar schuld het eigen gedrag betreft (heb ik DAT gedaan?), gaat schaamte rechtstreeks over onze eigen identiteit (heb IK dat gedaan?). Het ontstaat uit de confrontatie met degene die wij niet willen zijn. Milde schaamte is regulerend  en adaptief, maar een chronische geneigdheid tot schaamte of te intense schaamte zijn maladaptief. Zij kunnen zelfs tot (een toename van) agressief en /of grensoverschrijdend gedrag leiden.Hoe deze schaamte tot uiting komt, wordt mede bepaald door geneigdheid tot een internaliserende dan wel externaliserende coping stijl. Bij internaliserende coping wordt de agressie die door de schaamte wordt opwekt tegen het zelf gekeerd, of worden schaamtevolle situatie vermeden. Bij externaliserende coping wordt de schaamtevolle situatie echter geloochend, ontkent en weg gemaakt, of wordt de agressie die hierdoor werd opwekt tegen een ander gekeerd.Een extreem internaliserende afweer van schaamte kan ook een verhoogd risico op agressie en geweld geven, doordat de overweldigende schaamte en de zeer hoog oplopende spanningsniveaus dan het vermogen tot empathie beperken, het mentaliserend vermogen blokkeren en egocentrisme creëren (Schalkwijk, 2009). Ernstige vormen van schaamte zijn bovendien geassocieerd met middelenmisbruik, als vorm van auto-regulatie, bij gebrek aan geïnternaliseerde dyadische regulatie, of als vervanger van de endorfinen die normaal gesproken vrijkomen binnen de troost van een veilige beschermer. En middelenmisbruik is op zijn beurt geassocieerd met (een toename van) grensoverschrijdend gedrag en geweld. Zo kan intense schaamte via middelenmisbruik dus ook indirect tot een toename van geweld leiden.. 



Dader-slachtoffers in behandeling: splitsing

Slachtoffers
 Zielig

 Angst 

 zorg

Daders
 Slecht

 Agressie en geweld

 beheersing

Beiden:
Trauma

Onveilige gehechtheid

Beschadiging van vermogen tot relatievorming (met zelf en ander)

Beschadiging van epistemisch vertrouwen

Gebrek aan adaptieve coping
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Schaamte leidt vaak tot verstoppen, weg maken, splitsen of afsplitsen. Daders en slachtoffers, beide groepen onveilig (vaak gedesorganiseerd) gehecht, beschadigd in hun relatievorming, epistemisch vertrouwen, etc., lijken echter verschillende kanten van de dynamiek weg te maken. De interne processen, die vergelijkbaar zijn, komen daardoor vaak in een andere vorm tot uiting.  Dit verschil in uitingsvormen roept vanzelfsprekend ook andere gevoelens en reacties op bij anderen.In de opvang en behandeling van traumaslachtoffers vormt de angst veelal de belangrijkste focus. Onderzoek heeft laten zien dat het daar echter helaas ook vaak bij blijft. De natuurlijke, vaak gezonde en autonomie- en integratie bevorderende woede, blijft onderbelicht en komt zelfs in slechts 189 van de tot dan toe 13.000 artikelen over PTSS voor (Orth en Wieland, 2006)! En dat, terwijl het allerminst zo is dat bij slachtoffers geen agressie speelt.Bij de behandeling van daders gebeurde tot voor kort vaak juist het omgekeerde. De in het oog springende agressie en het geweld, die bovendien vaak als oninvoelbaar en instrumenteel ervaren worden, vragen in deze gevallen vaak alle aandacht en de angst en kwetsbaarheid bleven dan vaak ook buiten beeld. Daders werden geregeld in hun slachtofferschap miskend, of daarvoor naar de GGZ verwezen na de behandeling van hun daderschap.Waar slachtoffers vielen in een bad van zorg, met de gepolariseerde risico’s van dien, konden daders veelal rekenen op een behandelklimaat dat gedomineerd werd door beheersing .  Dit vormde dan ook de aanleiding voor het schrijven van het boek Echo’s van trauma, wat ik u dan ook zeer wil aanraden. 



Angst hulpeloosheid

 schaamte, angst, voor de 
agressor

 Schaamte wordt 
geïnternaliseerd

 Met name de slachtofferkant 
is geïnternaliseerd: zelf-
straffend, zelf-veroordelend

 Naar buiten: verlamming, 
machteloosheid: 

vluchten of bevriezen

 Afgeweerde schaamte, walging, afkeer van de 
eigen kwetsbaarheid die het trauma (en de 
eindeloze herhaling daarvan) mogelijk maakte

 Gebrek aan zowel adaptieve als internaliserende 
coping met schaamte

 wanneer zelf-straffend: slavendrijver.

 Ogenschijnlijke controle. Een lijf als een burcht, 
daarbinnen is het koud. Alle kwetsbaarheid en 
zachtheid (en daarmee vaak ook de 
toegankelijkheid of warmte) worden telkens weer 
geloochend / weg gemaakt.

 Meer middelenmisbruik

 Naar buiten: hyperalertheid, vechten!

Agressie
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Daders en slachtoffers laten dus veel vergelijkbare interne processen zien, inclusief een tekort aan adaptieve coping.We zien dat in de slachtoffergroep, de groep van internaliseerders, naast de angst voor de agressor, die niet alleen in de dader zelf maar ook in op hem of haar gelijkende anderen wordt gezien, vaak ook grote angst bestaat voor de eigen agressie. Het zelf en de eigen agressieve tendensen worden afgestraft /afgeweerd. Soms zelfs zover, dat het hebben van een eigen wil, etc. problematisch is. Er is veel schaamte, die meer dan in de normale bevolking wordt geïnternaliseerd. Dat is niet adaptief, en leidt tot angst- en stemmingsklachten, etc. De groep van daders, die als geroep juist heel weinig internaliseert, ontkent vaak de eigen kwetsbaarheid. Vaak zozeer, dat angst of pijn niet gevoeld worden. De eigen kwetsbaarheid die het mogelijk maakte dat men slachtoffer werd, wordt gezien als verraad en roept enorme afkeer en walging op. Als gevaarlijk, als iets dat er nooit meer mag zijn. Het wordt afgestraft, of volledig weg gemaakt. Door overmatig cognitief te reageren, de (geïnternaliseerde) agressor te rechtvaardigen, door ultieme controle te zoeken (over eigen lichaam bijvoorbeeld, in de vorm van dwangklachten, in dwang naar anderen, etc.).



Daders: victimizing victims
Samenvattend:
 Er is slachtofferschap in daders en daderschap bij slachtoffers
 Beiden waren lange tijd taboe 

 Bij beiden wordt een deel van het zelf / de ervaring afgesplitst. 

Dit deel blijft ongementaliseerd, onbegrepen, onverwoord. 

Er zijn echter ook verschillen. Bij daders zien we:
 Meer stapeling van trauma en meer desorganisatie 

 gestagneerde decentralisatie en het vermogen tot empathie, 

 minder schaamte. de schaamte die er is, wordt  geneutraliseerd door denkfouten.

 Verschil in coping met schaamte: Adaptieve coping ↓ Internaliseren ↓ Externaliseren ↑
 middelenmisbruik
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Beiden (slachtoffers en daders) houden dus een deel van het zelf, of van de eigen belevingswijze, uit het contact met zichzelf en de ander.  In elke groep wordt een ander aspect of zijnswijze afgesplitst. In het begrijpen van geweld als tragedie, kan het helpend zijn de daders, ofwel victimizing victims, te zien als een subgroep binnen de groep van slachtoffers. Edith Eger verwoordt dit ook heel krachtig, wanneer zij zegt: “We are all victims of victims”. Daders als bijzondere categorie van slachtoffers, die als gevolg van de ernstiger en meer gestapelde traumatisering vroeg in de ontwikkeling, in combinatie met gebrek aan beschermende factoren, ook ernstiger beschadigd is in de mentaliserende en empathische vermogens. Die verhard is in zelfcentrering en die minder schaamte-geneigd is (alle onderdelen van het geweten beschadigd). Daarbij is hun wijze van omgaan met schaamte verschillend, en in belangrijke mate bepalend voor de vraag of en in welke richting er geweld plaats vindt. Hoewel verwacht werd dat daders meer externaliserende coping zouden laten zien, blijkt dit niet het geval. Wel blijkt uit onderzoek dat zij, net als slachtoffers die niet tot daderschap over gaan, tekort schieten in adaptieve coping strategieën. En dat waar slachtoffers een overmaat aan internaliserende coping laten zien, waarbij zij de gevoelde agressie op zichzelf richten, hetgeen niet als geweld of daderschap wordt geduid. Daders lijken schaamtegevoelens te neutraliseren door middel van zelf-beschermende denkfouten. En zij rapporteren meer problematisch middelengebruik, hetgeen weer is geassocieerd met een toename van agressie en geweld.   



Wat is er nodig? 13

Verbinding: Afstand – Nabijheid, ook bij destructiviteit

 Nabijheid is nodig voor co-regulatie, voor emotiecoaching, taalontwikkeling

 Juist met dat deel, dat in de schaduw staat, dat is weg gemaakt voor zelf en /of ander

 Op verhaal komen;

 Daarbij leren voelen, 

 En over het voelen leren denken,

 Leren mentaliseren, zichzelf begrijpen.  

 Iemand worden, 

 Iemand zijn. Met een eigen, geïntegreerd verhaal, inclusief gevoelens en gedachten.

 Zodat de woede een plek krijgt naast de angst, of de angst naast de woede.
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Wat nodig is om agressie en geweld te stoppen, is verbinding.Is nabijheid, gezien worden en mogen zien.Een behandelrelatie, waarin tegen de klippen op een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd.Vertrouwen krijg je, door het te geven. Wat nodig is, is dus een relatie waarin je datgene zaait, wat je hoopt te oogsten. Rustige aandachtigheid, vriendelijkheid, een onvoorwaardelijk luisterend oor, oprechtheid, en echtheid (zowel congruentie als soms, ten dienste van de ander, transparantie), empathie, en begrenzing van alles wat dat ondermijnt.Een nabijheid, die gedoseerd wordt. Niet te warm ineens. Zoals je handen na het schaatsen koud doen wanneer je ze bij de verwarming houdt, en de koude kraan dan al warm genoeg is om ze op te warmen…weet u nog?Ook een teveel aan empathie ineens is bedreigend, beangstigend. Het kan zodanig onverwacht en overrompelend confronteren met de eigen afgeweerde kwetsbaarheid, dat de ander zich bloot voelt, uitgekleed, beschaamd. En wellicht zelfs in een afschermen daarvan, uithaalt naar de beschamer. Gedoseerde empathie, die uitnodigt tot het vertellen en onderzoeken van het eigen verhaal. Die helpt woorden te zoeken waar deze ontbreken. Zodat de ander letterlijk ‘op verhaal kan komen’, en ‘een verhaal krijgt’. Iemand wordt, met een eigen verhaal. Met een verleden, heden en.. van daaruit.. een toekomst.



Co-regulatie → autoregulatie
 Niet mentaliseren leidde tot niet mentaliseren, co-mentaliseren voedt het mentaliseren

 Het kunnen mentaliseren over, of begrijpen van de eigen schaamte, maakt haar zachter.

 Er ontstaat ruimte voor empathie.  Eerst met het zelf, dan met de ander.
 problematiek verzacht / verbleekt;

 middelenmisbruik (agressie): is minder nodig;

 Adaptieve coping: de emotie ervaren, begrijpen vanuit omstandigheden of gebeurtenissen, en 
kunnen voelen wat nodig is.

 Empathie voor het zelf, met de eigen gevoelens, en de behoefte daarachter 
(h)erkennen en ervaren;

 Vertrouwen en epistemisch vertrouwen;

 Binnen veilige context van co-regulerende relatie leren om voor de oorspronkelijke 
behoefte te staan, daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Presenter
Presentation Notes
Binnen deze behandelrelatie, waarin het tegen de klippen op opbouwen van een vertrouwensrelatie al een klus op zich is, wordt een relatie van dyadische affectregulatie gevestigd. Waar in het verleden niet-mentaliseren leidde tot niet mentaliseren, leidt binnen deze relatie het co-mentaliseren tot de bevordering van het mentaliseren. Binnen deze relatie leert de patiënt alsnog de eigen gevoelens herkennen, als van zichzelf erkennen en symboliseren. Dat maakt het mogelijk er over na te denken. En wordt geleerd om de schaamte die daarbij regelmatig de kop op steekt, net als alle andere gevoelens, vanuit de eigen ervaring en geschiedenis te begrijpen. Het kunnen mentaliseren over, of begrijpen van de eigen schaamte, maakt haar zachter.Er ontstaat ruimte voor empathie.  Eerst met het zelf, dan met de ander. De verharde problematiek kan dan verzachten, middelenmisbruik en agressie worden minder nodig (al zijn gedragspatronen natuurlijk niet zomaar doorbroken, en vraagt dit tijd, geduldige begrenzing en een telkens bijsturen).In plaats daarvan kunnen adaptieve vormen van coping aangeleerd worden, waarin de emotie wordt ervaren, begrepen vanuit omstandigheden of gebeurtenissen, en de patiënt kan leren voelen wat hij /zij op dat moment nodig heeft.Binnen deze relatie van vertrouwen ontwikkelt zich opnieuw een epistemisch vertrouwen. De emotieregulatie verbetert. In het brein worden, door gelijktijdig vuren van neuronen in boven en benedenbrein, nieuwe, verbindende weefsels gecreëerd. Er ontstaat verticale integratie binnen het brein en daarmee verbetert de impulscontrole. Door het verbeteren van het mentaliseren en de integratie, groeit ook het zelf-troostend vermogen en het tolerantievenster verbreedt. Binnen deze co-regulerende relatie leert de patiënt om voor zijn/haar oorspronkelijke behoefte te staan, en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.



woede?
 Woede is een gezonde emotie

 Woede is in zichzelf constructief

 Het is een signaal, dat verlangens, noden of grondrechten geschonden worden/zijn

 Woede is een roep om begrenzing

MAAR

 Woede moet herkend worden als van zichzelf (attributie)

 De uiting ervan vraagt een juiste adressering

 gereguleerd, doelgerichte, rekening houdend met het zelf, de ander, de context en 
omgeving.

 Mentaliseren nodigt uit tot mentaliseren, co-reguleren helpt leren reguleren en adresseren. 

Presenter
Presentation Notes
Hier nog even aandacht besteden aan de woede, waarvoor ook de dader angstig is. Niet wegspringen van de woede, voorwaarts vluchten, naar onechtheid.………………………….



Geweldenaars stelen.
Ze doen dit op heel verschillende manieren;

Ze stelen goederen, beroven mensen op straat of uit hun huis,

Ze beroven mensen van vertrouwen, door eindeloos te liegen en bedriegen,

Ze bestelen anderen van hun gevoel van integriteit en veiligheid door seksueel 
grensoverschrijdend gedrag;

Beroven kinderen van vertrouwen, gevoel van controle en contact met het zelf, 
door hen te mishandelen of te misbruiken;

Ze bestelen en ander van fysieke integriteit en gezondheid d.m.v. geweld, of 
stelen zelfs andermans leven.

Hiermee stelen ze van een ander, van de maatschappij als geheel. Maar ze 
bestelen ook zichzelf.

Meestal, van zaken die ze niet kennen, waar ze anderen over horen praten, maar 
die hen nooit hebben bereikt.

Zaken die hen zelf ontstolen zijn in hun kinderjaren.

Gevoelens, gedachten die niet mochten zijn,

Kwetsbaarheid die moest worden geloochend of afgesplitst, tot delen van het 
zelf,

Trauma’s, waarin de hand die voedde vaak dezelfde was als de hand die sloeg of 
misbruikte,….

Zij werden bestolen van veiligheid, voorspelbaarheid, van duidelijke grenzen 
tussen zelf en ander, en van betrokkenheid.

Van veilige hechtingsfiguren, en gezonde gehechtheidstrategieën. En daarmee:

Van een veilige gehechtheid met het zelf, met de eigen innerlijke 
gewaarwording.

Van identiteit, van waardigheid.

Deze mensen, op wie we soms meer lijken dan ons lief is, willen we duurzaam 
ontvangen en welkom heten.

Hen veiligheid en geborgenheid bieden, met duidelijke grenzen, waarin opnieuw 
of alsnog geleerd kan worden wie je bent, waar jezelf op houdt, en waar de 
ander begint. 

Waar je kunt leren dat je kunt voelen wie je bent, en kunt denken over je voelen. 

Waar je de ander kunt leren zien als een ander, met enige afstand tot jezelf, maar 
toch met de mogelijkheid tot betrokkenheid.

We willen onze patiënten leren dat delen mogelijk is, en stelen niet nodig.

Wij laten ons daarbij niet bestelen, helderheid en grenzen zijn belangrijk.

Maar we stelen ook niet terug wat zij gestolen hebben door hard te straffen, hard 
te confronteren, en de ander door straffen zonder opvoeden van de mogelijkheid 
tot leven te beroven.

We ontvangen, geven vertrouwen waar dit kan, geven ruimte van leven, en 
confronteren vanuit congruentie. 

Daarmee wordt confronteren minder straffen, meer empathisch en meer leren.

Leren over het verlangen! 

Het verlangen, de nood, achter de diefstal, achter het beroven van de ander van 
diens goederen, veiligheid, relaties, gezondheid, vertrouwen, of zelfs leven.

Leren nadenken over dit verlangen, het leren delen daarvan.

Om uiteindelijk in dit delen rijker te worden, en het stelen onnodig te maken.



Vragen?
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