Beknopte Eclectische Psychotherapie
Traumatische Rouw (BEP-TG)
herinneringen horen, verminderen. Op deze manier
overwint u samen met uw behandelaar de angsten

BEP-TG is een individuele behandeling die gericht

die bij deze herinneringen horen, bent u bezig met

is op verwerking van het traumatische verlies van
een dierbare, d.w.z. verlies van een dierbare
onder gewelddadige omstandigheden. Wij
spreken van traumatische rouw indien

verwerking.
•

Schrijfopdrachten en memorabilia
Uw therapeut zal u vragen memorabilia mee te
nemen. Memorabilia zijn voorwerpen die u doen
herinneren aan uw dierbare, zoals kledingstukken,

nabestaanden na traumatisch verlies van een

muziekstukken of foto’s. Deze voorwerpen zijn dus

dierbare langdurige klachten ontwikkelen van

bedoeld om het gevoel van toen dichtbij te

rouw, posttraumatische stress en/of depressie.

brengen.
Daarnaast zal uw therapeut met u de mogelijkheid
van schrijfopdrachten bespreken. Schrijfopdrachten
zijn eveneens een nuttig hulpmiddel om extreme

Wat gebeurt er tijdens de
behandeling?
De behandeling bestaat uit vijf onderdelen die
achtereenvolgens aan bod komen.
•

emoties naar de oppervlakte te krijgen. Daarnaast
kunt u merken dat het prettig is om buiten de
sessies actief met de therapie bezig te zijn. Er zijn
verschillende soorten schrijfopdrachten die uw
therapeut met u kan bespreken.

Informatie en motivatie - met partner of naaste
De eerste keer zal u gevraagd worden een
belangrijke naaste mee te nemen naar de therapie.
Uw behandelaar zal u uitleg geven over de
therapie, hoe deze werkt en hoe uw klachten door
deze therapie zullen verminderen.

•

Rouwgerichte exposure
Tijdens de volgende sessies zult u zo veel mogelijk
in detail de traumatische verlieservaring
bespreken. U praat over uw gevoelens en
gedachten en kijkt wat dit doet met uw emoties,

ARQ Centrum’45 is hét landelijk centrum voor

gedachten en lichaam. Door uitgebreid de

specialistische diagnostiek en behandeling

herinneringen te bespreken en ook over de

van mensen met complexe

omstandigheden waarin ze plaatsvonden, zullen

psychotraumaklachten.

langzamerhand de ontstane klachten die bij deze
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•

Betekenisverlening en activering

Is BEP-TG effectief?

De BEP-TG biedt veel ruimte voor

De onderdelen waaruit BEP-TG is opgebouwd zijn

betekenisverlening van wat er gebeurd is en wat je

aangetoond effectief bij de behandeling van

er van kunt leren. Thema’s die hier expliciet aan de

gecompliceerde rouw, posttraumatische stressstoornis

orde kunnen komen: veiligheid, vertrouwen,

en/of depressie. Voor nadere informatie wordt

controle, eigenwaarde, intimiteit en hechting. Ook

verwezen naar de onderstaande literatuur.

wordt stilgestaan bij het oppakken van activiteiten
en vorm geven aan de toekomst zonder de
overleden dierbare.
•

Afscheidsritueel
De behandeling wordt afgesloten met een
afscheidsritueel. Deze is bedoeld om een periode
af te sluiten en om de overleden dierbare een
plaats te geven in uw persoonlijke
levensgeschiedenis. Samen met uw naasten geeft

Zijn er bijwerkingen?
Vaak heeft u na een behandelzitting een paar dagen meer
last van de herinneringen die u tijdens de therapie heeft
besproken. Dat is een teken van verwerking. U kunt met
uw therapeut bespreken wat u kunt doen om zo goed
mogelijk met deze reacties om te gaan.

u hier een persoonlijke invulling aan.

Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling duurt in totaal ongeveer 16 sessies van 45

Hoe werkt het?

tot 60 minuten.

Vragen?
Het doel van de therapie is om de klachten te

U kunt al uw vragen stellen aan uw BEP-TG-behandelaar

reduceren, om de traumatische verlieservaring

of uw hoofdbehandelaar.

emotioneel te verwerken en het een plaats in de eigen
levensgeschiedenis te geven.
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