Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT)
Informatie voor patiënten
U heeft hulp gezocht voor klachten die zijn
ontstaan door ernstige en ingrijpende
ervaringen, u heeft een posttraumatische
stress stoornis (PTSS), en u bent verwezen
voor de Hoog Intensieve Trauma Therapie
(HITT) die in de kliniek wordt aangeboden. In
deze folder leggen wij u uit wat die
behandeling inhoudt.

•

afdeling. Zij wijzen u uw kamer en leggen uit hoe de
gang van zaken is in de kliniek. U krijgt uw eigen
weekprogramma, daarna vult u een vragenlijst in.
•

actief nare herinneringen op te halen, die vervolgens met u
doorgewerkt worden. U gaat in de kliniek de HITT volgen,
waarbij u twee sessies traumaverwerking op één dag heeft;

•

beter met spanning en stress om te gaan. De yoga
sessies worden aangeboden op een actieve nononsens manier.
•
•

groepscontactmoment met één van de
sociotherapeuten.
•

volgen. Zij hebben een ander aanbod en volgen een eigen
weekprogramma. Wanneer u de HITT volgt verblijft u op
een kleine afdeling (max 4 personen) en u krijgt een op
maat aangeboden programma, dat er als volgt uitziet:
•

U komt op zondagavond en blijft tot zaterdagochtend.

In de tijd tussen de diverse sessies heeft u de
gelegenheid om zelf te oefenen met uw exposure
opdrachten. Hier kunt u zelf materiaal voor meenemen,
dit zal besproken worden in het advies gesprek na de

dit te combineren met verschillende vormen van afleiding.

posttraumatische stressstoornis (PTSS), die niet de HITT

Iedere ochtend meldt u zich bij het sociotherapie
kantoor en iedere avond is er een

gedetailleerd naar de traumatische herinnering te kijken en

In de kliniek verblijven ook patiënten met een

24 uur per dag is er een sociotherapeut aanwezig, dus
ook ’s nachts.

het verwerkingsproces wordt gestimuleerd door

Programma

Aan het einde van elke middag is er Trauma Sensitieve
Yoga. Hier leert u beter in het hier-en-nu te blijven en

sessies. IE sessies houden in dat u in detail gaat vertellen
met veel angst en spanning doorstaat. EMDR houdt in dat

Elke dag krijgt u in de ochtend een IE sessie en in de
middag een EMDR sessie.

•

in totaal vijf Imaginaire Exposure (IE) sessies en vijf EMDR
over situaties en herinneringen die u meestal vermijdt, of

Op maandagochtend start u met de eerste HITT
sessie.

Inhoud van de behandeling
De HITT is een behandeling, waarin u gevraagd wordt om

U wordt ontvangen door de sociotherapeuten van de

intake.
•

De effecten van de HITT meten we nauwkeurig door
het afnemen van vragenlijsten bij het begin en het
einde van de behandeling. Er wordt wetenschappelijk
onderzoek gedaan en er zal worden gevraagd of u
hieraan wilt deelnemen.

Praktische zaken
U krijgt de beschikking over een éénpersoonskamer.
In de kliniek gebruiken we gezamenlijk de lunch en
het diner. Bij uitzondering kunt u op uw kamer eten.
De buitendeuren van de kliniek zijn overdag geopend
en ’s nachts gesloten.

