Specialistische Intensieve
Trauma Therapie (SITT)
Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Mensen die in levensbedreigende omstandigheden verkeren of andere onverwachte en schokkende gebeurtenissen meemaken, krijgen te maken met intense gevoelens van angst, onmacht, kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Hierdoor kunnen mensen een Post Traumatische
Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen.
Mensen met PTSS zijn vaak waakzaam en schrikachting. Zij hebben last van herbelevingen in de vorm van
flashbacks en nachtmerries. De herinneringen aan het
trauma komen ongewild naar boven. Dit kan enorm veel
angst oproepen waardoor zij situaties die met het trauma te maken hebben gaan vermijden. Het wegdrukken
van gedachten en herinneringen heeft als gevolg dat de
traumatische ervaringen niet worden verwerkt. Hierdoor worden PTSS-klachten juist in stand gehouden.

Kan SITT mij helpen?
SITT is een kortdurende, intensieve en effectieve behandeling. U gaat gedurende een korte periode intensief
werken aan uw meest traumatische ervaringen. De behandeling richt zich op uw herinneringen en het doorbreken van vermijdingsgedrag waardoor u kunt herstellen van uw PTSS-klachten. De behandeling is zowel
individueel als in groepsverband en wordt uitgevoerd
door een team van traumatherapeuten. U overnacht in
ons behandelcentrum. Door het intensieve karakter van
de behandeling en het verblijf binnen ons centrum kunt
u zich volledig richten op uw herstel.
Voor wie?
SITT is voor volwassenen vanaf 18 jaar met een complexe
PTSS na herhaaldelijke traumatische ervaringen.
>>
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7-daagse behandeling
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De behandeling bestaat uit zeven dagen, verdeeld over
twee weken. De eerste week vier aaneengesloten dagen, waarvan één systeemdag voor u en uw naasten. De
tweede week bestaat uit drie aaneengesloten dagen.
Twee weken na afronding van de behandeling is er een
terugkomgesprek. U krijgt dan onderzoek in de vorm
van vragenlijsten, we bespreken hoe het met u gaat en
of vervolgbehandeling nodig is.
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Het dagprogramma bestaat uit therapiesessies Imaginaire Exposure (IE) of EMDR, afgewisseld met PsychoMotorische Therapie (PMT) en sport. ’s Avonds krijgt u
psycho-educatie.
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Behandelvormen
Imaginaire exposure
Tijdens deze behandeling vertelt u gedurende 90 minuten, zo gedetailleerd en levendig als mogelijk, wat er is
gebeurd tijdens uw traumatische ervaring en hoe u zich
hierbij heeft gevoeld. Het is de bedoeling dat u de gevoe-lens die hierbij ontstaan zoveel mogelijk toelaat. Als
u zich hierbij ongemakkelijk voelt en de neiging hebt de
herinneringen te vermijden zal uw behandelaar u helpen bij deze herinnering te blijven.
Exposure in vivo
Tijdens deze behandeling zoeken we de triggers op die
herbelevingen en herinneringen aan de traumatische
ervaringen oproepen. Dit kunnen foto’s, geuren, specifieke plaatsen of situaties zijn; de inhoud van de behandeling is afhankelijk van het soort trigger. Daarom raden
wij aan om voorafgaand aan de behandeling materialen
te verzamelen en mee te nemen naar de behandeling.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Bij aanvang van de behandeling vraagt de behandelaar
u terug te denken aan de gebeurtenis , inclusief de bijbehorende beelden gedachten en gevoelens. Dit gebeurt
om informatie over de traumatische gebeurtenis te verzamelen. Hierna wordt het verwerkingsproces opgestart.
De behandelaar zal u opnieuw vragen terug te denken
aan de gebeurtenis. Maar nu gebeurt dit in combinatie
met een afleidende prikkel. Meestal zijn dit de vingers
van de behandelaar die op ongeveer 30 cm. afstand voor
uw gezicht heen en weer bewegen. Of door geluiden die
door middel van een koptelefoon afwisselend links en
rechts worden aangeboden. Door de behandeling zal de
herinnering haar kracht en emotionele lading verliezen.
Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. EMDR is een uitvoerig
wetenschappelijk bewezen behandeling.

Systeemdag

Aanmelden

In het programma is in de eerste week een systeemdag
opgenomen. Uw partner of naaste is de hele dag aanwezig, krijgt uitleg over uw klachten en behandeling en
volgt samen met u het behandelprogramma. Hij of zij
leert hoe u in de thuissituatie ondersteund kan worden
bij het uitvoeren van het nieuwe, gezonder gedrag. Er
is aandacht voor de partnerrelatie en hoe u samen toe
kunt werken naar herstel.

Voor aanmelding heeft u een verwijzing nodig van uw
huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Psycho-educatie

Uw verwijzer meldt u aan bij:
Entree
Telefoon: (073) 658 68 68 op werkdagen van 8.00 tot
18.00 uur
Fax: (073) 658 66 84
E-mailadres: entree@reiniervanarkel.nl
Voor meer informatie over aanmelden:
www.reiniervanarkel.nl/aanmelden

De dag wordt afgesloten met psycho-educatie over
PTSS, de behandeling en het herstelproces. Doel hiervan
is meer inzicht te krijgen in uw PTSS-klachten en de gevolgen ervan.

Beweging
Voorafgaand en volgend op de traumagerichte behandelsessies wordt aan lichaamsbeweging gedaan. De activerende sport helpt om de spanning te reguleren en
kan dienen als uitlaatklep na de sessies. Daarnaast bevordert bewegen het vertrouwen in het eigen lichaam
en de eigenwaarde door het volbrengen van taken. Sporten verhoogt de concentratie en de motivatie voor de
traumagerichte behandeling.

Meer informatie over SITT kunt u vinden op
www.reiniervanarkel.nl/sitt
Of neem contact op via sitt@reiniervanarkel.nl

Behandeladres
Behandeling vindt plaats op ons behandelcentrum:
Boxtelseweg 44-46
5261 NE Vught

Een plattegrond van de locatie Vught vindt u op
www.reiniervanarkel.nl/start.

SITT/0618
Reinier van Arkel
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Postadres: Postbus 10150
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