Ouderen met traumatische ervaringen
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Effectieve ondersteuning
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Ruim 65 jaar na dato

Overzicht therapievormen en modules

Het komt vaak voor dat klachten voor het eerst optreden of

•

Individuele psychotherapie (polikliniek)

verergeren als zich ingrijpende gebeurtenissen voordoen.

•

Dagklinische behandeling (één dag per week in

Men wordt ernstig ziek, iemand uit de naaste omgeving
overlijdt, of er is sprake van een scheiding of pensionering.
Heeft iemand als oorlogsgetroffene eerdere verliezen
onvoldoende verwerkt, dan kan het extra moeilijk zijn om
met deze gebeurtenissen om te gaan. Dat kan blijken door
het ontstaan van verschillende klachten, zoals
nachtmerries, herbelevingen, grote prikkelbaarheid en
woede-uitbarstingen, depressieve buien, schuld- en
schaamtegevoelens, lichamelijke klachten.

een groep, met onder meer vak therapie).

Ernstige klachten
Veel voorkomende klachten bij getraumatiseerde
ouderen:

Voor wie is de zorg bedoeld?

•

Psychische en emotionele klachten

Het gaat om mensen die, ruim 65 jaar na de oorlog, psychische
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Nachtmerries en angstdromen met daaraan
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Mensen die in die tijd op een zeevaartuig werkten en
erkend zijn voor de wet Pensioen Zeelieden-

gevoelens.
•

persoonlijkheid.

oorlogsslachtoffers;

•

Men heeft het gevoel zichzelf niet meer te

Mensen die in de oorlog vervolgd zijn wegens ras,

begrijpen, geen bestaansrecht meer te hebben.

geloof of levensovertuiging en erkend zijn door de Wet

Men heeft een negatief zelfbeeld, weinig

Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers1940-1945.
Dit geldt bijvoorbeeld voor joden, zigeuners,
gevangenen en geïnterneerden;

•

Klachten die samenhangen met de eigen

zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfwaardering.
•

Relationele problemen

Mensen die door de oorlogsomstandigheden

Het is heel moeilijk om met anderen (intiem) om te

geestelijk of lichamelijk letsel hebben opgelopen en

gaan. Men voelt zich eenzaam en heeft het gevoel
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bombardement, beschieting, geweld, onderdrukking,
mishandeling.

begrepen of serieus genomen te worden.
•

Lichamelijke klachten

Ook getroffenen tijdens de naoorlogse ongeregeldheden in het

Er komen steeds meer lichamelijke problemen die

voormalige Nederlands-Indië behoren hiertoe. Evenals

al dan niet samenhangen met het ouder worden.

langdurig in Nederland verblijvende vluchtelingen die vroeger in

Daarnaast zijn er lichamelijke klachten die

hun land van herkomst traumatische ervaringen hebben

psychische oorzaken kunnen hebben, zoals

opgedaan

pijnklachten, maagdarmklachten, seksuele
problemen en energieverlies.
•

Laatste levensfase
In de laatste levensfase wordt men geconfronteerd

Meer informatie en aanmelden
U kunt patiënten aanmelden via zorgdomein of via de
verwijsformulieren op www.arqcentrum45.org. Bij
aanmelding is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

met de dood; de eigen sterfelijkheid is alom
aanwezig. Verliezen zijn er niet alleen in de zin van
overlijden van belangrijke anderen, maar ook
verlies van bijvoorbeeld vitaliteit, verwachtingen ten
aanzien van anderen (kinderen) die niet uitkomen.
Vaak voorkomende vragen zijn dan "Waarom ik?",
"Waarom moet ik dit opnieuw allemaal
meemaken?" en "Houdt dit nooit op?".

