
8

De opinie van
Prof. Dr. Onno van der Hart

Voor mensen die chronisch getraumatiseerd zijn, is het levens dikwijls 
een worsteling. Ernstige trauma’s in de vroege jeugd, waarbij het 
vaak gaat om herhaald seksueel misbruik, mishandeling en/of ern-
stige verwaarlozing leiden er vaak toe dat zich naast elkaar diverse 
dissociatieve delen van de persoonlijkheid ontwikkelen. Het gevolg 
is bij de meest ernstige en vroege traumatisering een dissociatieve 
identiteitsstoornis (DIS). Prof. Dr. Onno van der Hart is expert op het 
gebied van deze complexe materie. Hij legt ons uit hoe deze stoornis 
tot stand komt en wat de mogelijkheden voor behandeling zijn.
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‘Binnenmensen’: 
een innerlijke familie
Christine Beenhakker

“Ik studeerde sociale psychologie in de jaren zestig. 
Tijdens mijn studie ben ik in contact gekomen met het 
boek De pragmatiek van de menselijke communicatie. 
Dat sprak mij zozeer aan dat ik interesse kreeg voor wat 
men in Amerika noemde ‘strategische psychotherapie’, 
hier beter bekend onder de term directieve therapie. Bij 
die strategische psychotherapie hoorde ook de invloed 
van Milton Erickson, een beroemd psychiater die veel 
pionierswerk gedaan heeft op het gebied van hypnose. 
De directieve therapie had voor mij ook de component 
van werken met hypnose, om het eigen probleemoplos-
send vermogen van de cliënt te stimuleren. Hiernaast 
volgde ik een opleiding in gezinstherapie. Daarna ben 
ik bij de sociale psychiatrie terechtgekomen in een cen-
trum in Amsterdam-buitenveldert, waar ik vooral met 
complexe rouwproblematiek te maken kreeg.

 In de jaren ‘70 ontdekte ik het werk van Pierre Janet 
door een prachtig boek, The Discovery of the Uncon-
scious, door Henry F. Ellenberger. Daarin stond een 
hoofdstuk over Pierre Janet, dat geweldig aansloot bij 
mijn manier van werken met de directieve therapie. 
Janet had een sterk oog voor trauma en de dissoci-
atie die daarmee samenhangt. Toen ik in 1980 in 
contact kwam met een cliënt met een wat toen nog 
een ‘meervoudige persoonlijkheidsstoornis’ heette, nu 
dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) genoemd, had ik al 
een cognitief model hoe daarmee om te gaan. In mijn 
werk combineerde ik de invloeden van Pierre Janet met 
mijn gezinstherapie en systemische achtergrond, omdat 
ik de persoonlijkheid van de cliënt met een dergelijke 
dissociatieve problematiek als een innerlijk systeem, een 
innerlijke familie kon beschouwen”. 

Opgedeelde persoonlijkheid
 “De dissociatieve delen van de persoonlijkheid vormen 
als het ware met elkaar een systeem”, zo vervolgt Van 
der Hart zijn betoog. “Als je als therapeut het systeem 
niet meeneemt in je behandeling, kunnen er compli-
caties ontstaan. Metaforisch gezien is mijn manier van 

werken een soort verbintenis tussen datgene wat ik 
van mijn Amerikaanse collega’s en van Pierre Janet heb 
geleerd en de directieve systeembenadering.
We gaan in onze opvattingen ervan uit, dat ieder 
mens maar één persoonlijkheid heeft, hoezeer die ook 
opgedeeld is. In 1994 is in de DSM IV gesproken van 
identiteiten of persoonlijkheidstoestanden. De persoon-
lijkheid is het geheel, maar er zijn dan verschillende 
delen actief. Sommige cliënten spreken van ‘mijn bin-
nenmensen’. Voor hen worden andere delen van hun 
persoonlijkheid vaak ervaren als echte mensen, die in 
hun beleving soms ook buiten hen aanwezig zijn. Wat 
zij binnenmensen noemen, benoem ik dan als “delen 
van hun persoonlijkheid”. 

Egostates versus dissociatie
“Gezonde mensen hebben ook delen; een vergelijkbare 
uitdrukking in de vakliteratuur is ‘egostate’ (egotoestan-
den). John en Helen Watkins hebben de zogenoemde 
egotoestandtherapie ontwikkeld, en zij beweren dat 
ieder mens ‘egostates’ heeft. Bij dissociatieve problema-
tiek spreken wij van dissociatieve delen. Daarbij gaan 
wij ervan uit dat elk deel een eigen ik, een eigen ‘eerste 
persoonsperspectief’ heeft, die vanuit zichzelf de we-
reld, de andere delen, de partner en de eigen geschie-
denis benadert en begrijpt. Als een gezond mens delen 
heeft, ga ik er vanuit dat die delen per definitie niet 
een eigen ik-besef hebben. In mijn perspectief wordt 
elk mens die getraumatiseerd is in meerdere of min-
dere mate gekenmerkt door dissociatie van zijn of haar 
persoonlijkheid. Dus ook iemand die een ‘eenvoudige’ 
posttraumatische stressstoornis heeft. Wij menen dat 
die persoon tenminste één dissociatief deel van zijn of 
haar persoonlijkheid heeft dat het dagelijks leven leidt, 
en een ander deel heeft dat vastzit in de traumatische 
herinneringen en het heden van hieruit beleeft; zo’n 
deel verkeert in traumatijd. Bij meer complexe trau-
magerelateerde stoornissen gaat die opdeling van de 
persoonlijkheid steeds verder.” 

Positief en negatief dissociatief symptoom
“Als iemand getraumatiseerd is en dus minstens één EP 
heeft, dan kan die persoon triggers tegenkomen die op 
de een of andere manier verwantschap lijken te hebben 
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Kenmerken van een dissociatieve
identiteitsstoornis 
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ANP’s en EP’s: de splitsing van de persoonlijkheden1 
In het model dat door Ellert Nijenhuis, Kathy Steele en Onno van der Hart is ontwikkeld, wordt ervan uitge-
gaan dat bij gezonde mensen sprake is van een persoonlijkheid die één geheel vormt. Dat wil zeggen dat alle 
onderdelen waaruit de persoonlijkheid is opgebouwd samenhangen en samenwerken, ofwel geïntegreerd 
zijn. Onder invloed van een traumatische ervaring treden daarin wezenlijke veranderingen op. Traumatische 
ervaringen zijn dermate overspoelende angstig en machteloos makende ervaringen dat deze niet op de 
gebruikelijke wijze kunnen worden geïntegreerd in onze persoonlijkheid. Binnen de persoonlijkheid treedt een 
opdeling op.
 
Een éénmalig trauma kan dan leiden tot een zogenaamde primaire dissociatie. Binnen de persoonlijk-
heid treedt een splitsing op, en er ontstaan twee delen. Een zogenaamde “Apparently Normal Part of the 
Personality”(ANP) en een zogenaamde “Emotional Part of the Personalitiy” (EP). Het eerste omvat die systemen 
die het dagelijkse leven regelen, het tweede bevat de herinnering aan de traumatische gebeurtenis en de 
wijze waarop het individu zich daartegen heeft proberen te beschermen. Dat beschermen kan op verschillen-
de manieren gebeuren. Het gaat dan om bijvoorbeeld fight, flight, freezing en submission (vechten, vluchten, 
bevriezen en onderwerpen). Bij primaire dissociatie kunnen al deze overlevingsmechanismen optreden, maar 
ook enkele ervan, steeds uitgevoerd door die ene EP. Dit is de situatie zoals die bij een “eenvoudige” posttrau-
matische stressstoornis (PTSS) voorkomt (fig. 1a).

Als er vaker traumatische ervaringen worden ondergaan, treedt een verdere opdeling op, de secundaire 
dissociatie. Er ontstaan twee of meerdere EPs, die ieder op zich een aantal van de verdedigingmechanismen 
hanteren. Er is één ANP. Dit is het geval bij de meer complexe vormen van PTSS en de dissociatieve stoornis 
niet anderszins omschreven (DSNAO) (fig. 1b).
Indien er zich al in de vroege kindertijd nog meer en/of ernstiger trauma’s hebben voorgedaan, kan er sprake 
zijn van tertiaire dissociatie: naast de meerdere EPs ontstaan ook meerdere ANPs. Dit is het geval bij de dis-
sociatieve identititeitsstoornis (fig. 1c). 

Figuur 1a.
Primaire dissociatie: ‘eenvoudige’ PTSS  

Figuur 1b. Secundaire dissociatie:
meer complexe vorm van PTSS

Figuur 1c. Tertiaire dissociatie: DIS

met een traumatiserende gebeurtenis, die dan die EP en 
de traumatische herinnering als het ware reactiveert. Als 
het trauma betrekking heeft op een gebeurtenis uit de 
kindertijd, kan het bijvoorbeeld zijn dat de kamer ineens 
heel groot gaat lijken. Stel het overkomt mij, bijvoor-
beeld omdat u op een manier kijkt waarop de dader 
vroeger naar mij keek: u wordt dan in mijn beleving erg 
groot en beangstigend, en ik voel mij dan klein en erg 
angstig, bij wijze van spreken vijf jaar oud. Dit noemen 
we dan een positief dissociatief symptoom: het is iets 
wat het overneemt wat er eigenlijk niet meer of niet 
in die mate behoort te zijn. Op een gegeven moment 
switch ik terug – Van der Hart knippert met zijn ogen 

en maakt een abrupte beweging - ik ben er weer als 
Onno en ik kijk u wat glazig aan. U vraagt mij ‘wat is er 
daarnet gebeurd, we waren toch aan het praten met 
elkaar?’ Daarmee geef ik eigenlijk impliciet weer dat ik 
amnesie heb, dat ik mij niet herinner dat deze intrusie in 
de tussentijd heeft plaats gevonden, als een soort black 
out, een periode van amnesie. Dat is dan een negatief 
dissociatief symptoom. 

Naarmate de dissociatieve stoornis meer complex is 
zijn er per definitie meer dan twee delen. Het kan zo 
zijn dat iemand bijvoorbeeld als de ANP op het werk 
sterk aanwezig is, ‘de rest’ thuis blijft en dat thuis weer 

1Bron: bewerking van artikel Caleidokrant 2004, nr. 3; H.P.J. Vos www.caleidoscoop.nl
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andere delen getriggerd worden, zodat je als het ware 
een afwisseling van de wacht hebt”. 

Communiceren met delen: dictatuur of democratie
“In therapie vind ik het belangrijk om de cliënt als ANP 
zelf tot een afgewogen oordeel te laten komen, en met 
de verschillende delen te communiceren. Het is niet 
aan mij om daarin stelling te nemen maar als het ware 
in gesprek te gaan met het hele systeem en de com-
municatie tussen die delen te bevorderen. Ik spreek heel 
vaak met de ANP, dus het deel dat in het dagelijks leven 
functioneert en dat zegt last te hebben van andere 
delen of stemmen. Of de andere delen willen dingen 
die de ANP niet wil. Wat cliënten als ANP dan, begrijpe-
lijkerwijs, vaak doen is de andere delen zoveel mogelijk 
onderdrukken. Dan vraag ik mijn cliënt: ‘Heb je ook een 
idee wat er gebeurt als je die andere delen onderdrukt’? 
Onderdrukking is hun manier om orde te scheppen in 
de chaos. Ik noem dat dan een dictatuur. De andere 
delen reageren op deze dictatuur vaak met anarchie of 
rebellie. Het is belangrijk dat dit door de cliënt als ANP 
begrepen wordt, en dat die EPs ook begrijpen wat er 
aan de hand is. En nog extra belangrijk: dat zij zichzelf 
begrepen voelen en dan inderdaad van daaruit zich 
kunnen openstellen voor de andere delen. Wat ik pro-
beer te doen is orde helpen scheppen in de chaos; niet 
door de dictatuur te bevorderen, maar een oplossing te 
zoeken in de vorm van het bevorderen van democratie. 
Democratie houdt in dat de volwassen delen in feite 
ook de verantwoordelijkheid hebben om de belangen 
van kinddelen, vaak heel jong nog, te respecteren en 
mee te nemen in het verhaal. Bijvoorbeeld: als je een 
nieuwe baan wilt, vind ik niet dat een kinddeel van 
twee jaar daar een stem in moet hebben. Maar je moet 
wel nagaan wat dat zou kunnen betekenen voor dit 
deel. Dus het bevorderen van gestructureerd construc-
tief overleg is essentieel. 

Dat doen we ook met behulp van de verbeeldings-
kracht. Je kunt je cliënt bijvoorbeeld een ruimte laten 
voorstellen, een kamer waarin een tafel staat waar de 
delen voor de interne vergadering omheen kunnen zit-
ten, met wat kleden eroverheen. Kinddelen kunnen zich 
onder de tafel verschuilen, of zich bijvoorbeeld verstop-
pen in een nis in de kamer, waar de delen die eigenlijk 
nog niet mee willen doen kunnen horen wat er gaande 
is. Of we zoeken een dergelijke plek in de natuur. Er 
moet ook een ‘voorzitter van de vergadering’ komen. 
Let wel: de voorzitter is niet de baas, maar de dienaar 
van het geheel. Er kunnen altijd delen zijn die hun kans 
schoon zien om hun zin door te drijven. Dit soort over-
legstructuren is bij complexe dissociatieve stoornissen 
als DIS heel essentieel.”

Stemmen en bewegingen
“Het horen van stemmen bijvoorbeeld is een ander po-
sitief dissociatief symptoom; dat wordt vaak aan schizo-
frenie gekoppeld maar het komt in feite veel meer voor 

bij mensen met een complexe dissociatieve stoornis als 
DIS. Het horen van stemmen, maar ook opeens een ge-
dachte krijgen waarvan je niet weet waar die vandaan 
komt of een beweging maken die je helemaal niet van 
plan was te maken. Om een opvallend en uitzonderlijk 
voorbeeld te geven: ooit had ik een cliënt, zij bewoog 
haar linkerhand naar haar naaldhakschoen, en trok die 
vervolgens uit. Terwijl ze heel vriendelijk met mij aan 
het praten was ging de hand met die schoen dreigend 
omhoog - ondertussen praatten wij rustig door, maar ik 
was natuurlijk ook beducht op mijn eigen veiligheid en 
kruiste mijn armen voor mijn hoofd om het eventuele 
gooien van die schoen af te weren terwijl ik naar haar 
hand keek. Zij zag dat en met een schok realiseerde zij 
zich wat ze deed. Dat illustreert dat iemand soms een 
beweging kan maken waarvan hij of zij zich helemaal 
niet bewust is en die een intrusie is van een ander deel. 
Dan hebben we het over de lichamelijke manifestatie 
van dissociatie, ofwel de somatoforme dissociatieve 
verschijnselen.

Prof. Dr. Onno van der Hart is psycholoog en 
psychotherapeut, en emeritus hoogleraar psycho-
pathologie van chronische traumatisering op de 
afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van 
de Universiteit Utrecht. Hij is expert op het gebied 
van dissociatieve stoornissen en schreef met col-
lega’s Ellert Nijenhuis, PhD, en Kathy Steele, MN, 
CS, “The Haunted Self” waarvoor zij de Media 
Award van de International Society for the Study 
of Trauma and Dissociation ontvingen. Dit boek is 
in het Nederlands verschenen onder de titel “Het 
belaagde Zelf”. www.onnovdhart.nl



COUNSELLING MAGAZINE NR 3 2012      
TR

A
U

M
A

12

CM 

Fasen van behandeling
Allereerst is een goede intake en anamnese heel belang-
rijk: waar komt de cliënt voor, en zijn er aanwijzingen 
voor een complexe dissociatieve stoornis? De eerste fase 
staat in het teken van stabilisatie, symptoomreductie en 
vaardighedentraining. We willen de cliënt helpen zich 
als ANP beter staande te kunnen houden in het dage-
lijks leven, en om een betere mentale en fysieke ener-
giehuishouding te bewerkstelligen, want daar schort 
het vaak enorm aan. Daarnaast is er ‘gewone’ therapie 
nodig gericht op het functioneren in het dagelijks leven: 
wat heb je nodig aan instrumenten als je niet assertief 
bent bijvoorbeeld, hoe kun je leren je grenzen te stellen 
op een gezonde manier. Hoe ga je om met afstand en 
nabijheid. Hoe ga je met je dag- en nachtritme om: dat 
komt allemaal in die eerste fase aan de orde. Je bevor-
dert daarmee ook de integratieve capaciteiten, meer 
samenwerking en acceptatie tussen de delen. 

Dan komt vaak als vanzelf de vraag naar voren om 
een begin te maken met fase 2, de behandeling van 
traumatische herinneringen. Dat proberen we zo goed 
mogelijk voor te bereiden. Om welk trauma gaat het, 
welke delen (EPs) met hun traumatische (deel)herinne-
ring moeten daarbij aanwezig zijn, welke delen moeten 
erbij zijn voor steun en structuur, en wie moeten er 
vooral NIET bij zijn en juist in een imaginaire veilige 
plek blijven. Dat wordt allemaal nauwkeurig in kaart 
gebracht. Het spreekwoord zegt: ‘In de beperking toont 
zich de meester.’ Dat passen we hierbij dus toe. 

In de tweede fase worden de traumatische herinne-
ringen successievelijk geïntegreerd. Dit proces heeft 

twee onderdelen: eerst het delen van een traumatische 
herinneringen tussen de hierbij aanwezige delen van de 
persoonlijkheid. Dit noemen we geleide synthese, waar-
mee de traumatische herinnering ook getransformeerd 
wordt in een autobiografische herinnering. De herbele-
ving stopt, je kunt het verhaal vertellen en je kunt erop 
terug kijken. Dit gaat gepaard met de realisatie van 
deze herinnering aan het trauma: je eigen maken dat 
het jou is overkomen en dat het voltooid verleden tijd is.

Alle fasen, die zich in de regel met elkaar afwisselen 
- het hele therapeutische proces - zijn in mijn optiek 
echter integratiebevorderend. Ik richt mij bij de cliënt 
op eenwording in de derde fase van behandeling. Als 
dat gebeurt, de tijd er rijp voor is en werkelijk alles is 
gedeeld wat ze met elkaar moesten delen, is er niets 
dat hen nog apart houdt. Dan is er een overkoepelend 
zelfbesef, één eerste persoonsperspectief. Er kunnen 
daarbinnen wel nog verschillende stromen aanwezig 
zijn die van de respectieve delen afkomstig zijn, maar 
die hebben geen eigen eerste persoonsperspectief meer, 
geen eigen ik-besef. 

Discrepanties
Als iemand die voor hulp komt discongruenties in zijn of 
haar gedrag of verhaal vertoont, zoals in het voorbeeld 
dat ik gaf toen ik even “veranderde” in een vijfjarige, 
al is het maar heel kort, kan dit een signaal zijn voor 
een dissociatieve stoornis. Discrepanties kunnen soms 
heel subtiel zijn. Het is heel belangrijk dat counsellors 
alert zijn op mogelijke discrepanties en incongruenties 
bij hun cliënt, om te herkennen dat er mogelijk een 
dergelijke stoornis aanwezig kan zijn. Een positieve 
bejegening van erkenning kan al enige helende werking 
hebben. Ik moet hier wel aan toevoegen dat syste-
matische diagnostiek van dissociatieve problematiek 
tot het domein van specialisten behoort. De volgende 
stap, naar wie moet je doorverwijzen, is nog wel een 
groot probleem. Een goede therapeut vinden blijkt in 
de praktijk een heel moeilijke zaak, gewoon omdat er 
te weinig gespecialiseerde therapeuten zijn. Ik krijg toch 
een aantal vragen per week van mensen die wanhopig 
zijn. Moedige collega’s met het hart op de juiste plek 
moeten zich echter wel terdege bewust zijn van hun 
beperkingen. Het gaat om voor cliënten en therapeu-
ten langdurige en veeleisende behandelingen, waarbij 
goede intervisie of supervisie essentieel is.” 
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