Profielbeschrijving TRTC Drenthe
Het Topreferent Traumacentrum (TRTC) Drenthe is gevestigd in het gebouw De Etstoel in
Beilen, en is onderdeel van GGz Drenthe.

Ingang van de Etstoel

De specialisatie TRTC Drenthe is het behandelen van ernstige en complexe psychotrauma
problematiek; te weten complexe PTSS en hoog dissociatieve stoornissen.
Het TRTC is er om cliënten te helpen de gevolgen van chronische traumatisering terug te
dringen en de weg te vinden in het leven. Er wordt gewerkt aan herstel en het vergroten
van kwaliteit van leven. Als specialistisch centrum heeft het TRTC een functie in de
gespecialiseerde GGz, waarbij zij zich richt op intensieve en langdurige
psychotherapeutische behandelingen.
Ook cliënten buiten de regio Drenthe kunnen bij dit TRTC terecht voor consultatie, second
opinions, specialistische diagnostiek en specialistische behandeling. TRTC Drenthe is een
hoog-specialistische voorziening, cliënten worden doorverwezen door huisartsen, door
andere afdelingen binnen GGZ Drenthe, door andere gespecialiseerde GGZ-instellingen of
via vrijgevestigde psychotherapeuten. Daarnaast wordt er ook naar elkaar doorverwezen
tussen de verschillende TRTC’s. De meerderheid van de medewerkers werkt parttime.
De afdelingen
Het TRTC bestaat uit de volgende afdelingen:
1. Complex trauma en dissociatieve problematiek voor chronisch vroegkinderlijk
getraumatiseerde mannen en vrouwen met een poliklinisch aanbod en
deeltijdbehandelingen in groepen, waaronder:
• stabilisatiegroep voor cliënten met complexe PTSS
• stabilisatiegroep voor cliënten met complexe PTSS, dissociatief subtype
• verwerkingsgroep voor cliënten met complexe PTSS
• nazorggroep voor cliënten met complexe PTSS
• stabilisatiegroep voor cliënten met complexe PTSS en een persoonlijkheidsstoornis
• nazorggroep voor cliënten met complexe PTSS en een persoonlijkheidsstoornis
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Cliënten met hoog dissociatieve stoornissen (DIS of DS NAO) en cliënten met complexe
PTSS die niet geïndiceerd zijn voor groepsbehandeling wordt individuele therapie
aangeboden op de polikliniek hoog dissociatieve stoornissen.
Cliënten met complexe PTSS, waarbij na toepassing van eerdere evidence based
behandelvormen op een reguliere poliklinische traumabehandeling, sprake is van
onvoldoende herstel, zijn geïndiceerd voor de deeltijdbehandeling in een groep.
2. Veteranen en geüniformeerden: poliklinische zorg, modules, deeltijdbehandelingen,
lotgenotencontactgroepen en nazorg.
Behandeling voor veteranen
Binnen de GGZ is er een laagdrempelig herstelgericht zorgprogramma met een
deeltijdbehandeling, modules en poliklinische behandeling voor veteranen met uitzend
gerelateerde traumaproblematiek en hun eventuele partner en kinderen. Hierbij is
erkenning voor hun ervaringen en klachten, maar daarnaast wordt gewerkt aan herstel
middels traumaverwerking, communicatie, het versterken en opbouwen van hun eigen
coping strategieën.
Poli voor geüniformeerden
De poli heeft een regio-overstijgend aanbod voor politiemensen, ambulancepersoneel en
brandweerpersoneel, die ten gevolge van hun beroep psychische klachten hebben
ontwikkeld. De behandeling bestaat uit een poliklinische zorg (individueel, in een groep en
systeemgericht).

Dit TRTC is uniek in het aanbod van deeltijdbehandelingen in groepen en het zorgprogramma
voor veteranen en geüniformeerden.
Doelstelling en doelgroep
Het TRCT helpt mensen om beter met de gevolgen van traumatische ervaringen om te
gaan zodat er in het dagelijkse leven minder last van hebben.
TRTC Drenthe biedt gespecialiseerde zorg voor de volgende doelgroepen:
• Volwassenen die voor het 8e jaar langdurig traumatische ervaringen hebben
meegemaakt zoals: mishandeling, seksueel misbruik of lichamelijke of emotionele
verwaarlozing.
• Volwassenen die ten gevolge van de uitvoering van een geüniformeerd beroep
klachten hebben ontwikkeld: veteranen, politie, brandweer en ambulancepersoneel.
Deze ervaringen hebben voor vele cliënten gevolgen voor het omgaan met emoties en
relaties, hun functioneren in de maatschappij en hun gezin. Het TRTC is erop gericht om
cliënten te helpen in hun weg naar herstel. De specialisatie is het diagnosticeren en
behandelen van ernstige en complexe psychotrauma problematiek.
Verloop behandelproces
Aanmelding en intake
De huisarts, Klinisch psycholoog, of psychiater kan een cliënt aanmelden voor het
zorgprogramma CPTSS en hoog dissociatieve stoornissen. Voor informatie kan een cliënt
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zelf contact opnemen met het TRTC. Na de aanmelding voert de cliënt eerst een informatief
gesprek met een verpleegkundige. In dat gesprek kan de cliënt vragen stellen over de
behandeling en besluiten of hij/zij voor behandeling in aanmerking wil komen. Dan volgt
een aantal individuele gesprekken en psychologisch onderzoek om te bepalen of een cliënt
geïndiceerd is voor een behandeling bij het TRTC.
De aanmeldingen van de veteranen gaat via het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV,
www.lzv-groep.nl). Dit is een landelijke ketenzorg met een eigen centraal landelijk
aanmeldpunt van het Veteraneninstituut. Aanmelding loopt voor een klein deel via de
voordeur van het TRTC en zal dan terug geleid worden naar het LZV. Een medewerker van
het team is keten coördinator (SPV) en heeft zitting in het Regionaal Casuïstiek Overleg
(RCO) Noord-Oost van het LZV waar alle aanmeldingen en uitstroom besproken wordt. In
het team beheert de zorg coördinator de wachtlijst.

Behandelplan
Kenmerk van het TRTC is dat zowel naar trauma’s en hechting als naar
persoonlijkheidsproblematiek wordt gekeken. Het model van de structurele dissociatie ligt
hieraan ten grondslag. De behandeldoelen worden in samenspraak met de cliënt
geformuleerd en vastgelegd in het behandelplan. Elk half jaar worden de behandelingen
met de cliënt geëvalueerd en wordt de koers uitgezet voor de komende periode.
Terug-of doorverwijzing
Er kan besloten worden dat een cliënt doorstroomt naar een volgende fase van de
behandeling. Het komt echter ook voor dat er sprake is van geen of te weinig vooruitgang
of zelfs ontregeling door de behandeling. De behandeling kan daarop aangepast worden.
Het komt daarbij voor dat er in overleg met de cliënt besloten wordt de cliënt door te
verwijzen naar een ander zorgprogramma binnen GGZ Drenthe (bijvoorbeeld langdurige
zorg). Er is sprake van korte lijnen met andere afdelingen binnen GGZ Drenthe. Er zijn ook
verwijzingen naar andere instellingen, dit is afhankelijk van de problematiek, de hulpvraag
en de woonplaats van cliënten.
Inhoud van de behandeling
De behandeling is gebaseerd op het driefasen model (in deel 1 van dit boekje wordt dit
model besproken).
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A. Zorgprogramma CPTSS en hoog dissociatieve stoornissen
De behandeling binnen de polikliniek hoog dissociatieve stoornissen wordt uitgevoerd door
een multidisciplinair team. De behandeling kan uitgevoerd worden door een (combinatie
van) een Klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, psychiater, sociaal
psychiatrisch verpleegkundige, vaktherapeut en/of een verpleegkundige.
Op de polikliniek zijn ca. 70 cliënten in zorg, een derde hiervan heeft te maken met CPTSS
met persoonlijkheidsproblematiek, een derde heeft een DIS en een derde DS-NAO.
Binnen de deeltijdafdelingen is er een gedifferentieerd behandelaanbod ontwikkeld. Deze
differentiatie is gericht op de ernst van de onderliggende kwetsbaarheid in de
persoonlijkheid, is sekse- en leeftijdsspecifiek en biedt de mogelijkheid van een gefaseerde
behandeling volgens richtlijnen. Er zijn ééndaagse en tweedaagse deeltijdprogramma’s en
nazorgprogramma’s. In totaal zijn er ca. 10 behandelgroepen met een maximum van 8
cliënten in een groep. De deeltijdbehandelprogramma’s bieden een hoge mate aan
structuur, met aandacht voor motivatie, therapietrouw, consistent toepassen van
theoretische kaders, de therapeutische alliantie en een actieve houding van de therapeut.
Afhankelijk van de doelgroep wordt er gewerkt met (elementen van) mentalizaton based
treatment, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en emotion focused
therapie. Het groepsaanbod bestaat standaard uit verbale en non-verbale therapie
(psychomotorische en beeldende therapie). Aan de hand van thema’s wordt uitleg gegeven
over de (gevolgen van) trauma waarbij o.a. gebruikt gemaakt wordt van het
tolerantievenster, machtsdriehoek, emotionele regulatie, G-schema’s. Alle onderdelen van
het deeltijdprogramma en alle therapeuten werken wekelijks aan hetzelfde thema. De
thema’s wisselen per groep. Er is altijd sprake van een individuele (psycho)therapie, naast
het groepsaanbod. De deeltijdbehandelingen zijn gelimiteerd in de tijd. Een cliënt doorloopt
een programma van drie maanden, wat in de verschillende behandelfasen een aantal keer
herhaald kan worden. De maximale behandelduur kan daardoor variëren, maar is altijd
gelimiteerd. Drop out in de behandelingen is laag (ca. 2%). Dit wordt mogelijk verklaard
door de holding en containment die in de multidisciplinaire deeltijdbehandeling geboden
wordt. Binnen de deeltijd zijn ca. 80 cliënten in zorg.
B. Zorgprogramma voor veteranen en geüniformeerden
Het aanbod bestaat uit poliklinische zorg (individueel en systeem), modules gericht op
psycho educatie en vaardigheden, deeltijdbehandelingen (groepen met veteranen en
groepen met gezinnen), lotgenotencontactgroepen en nazorg.
De behandeling is gericht op herstel en vergroten van kwaliteit van leven middels
symptoomreductie en stabilisatie, het vergroten van gevoel van erkenning voor hun inzet
bij defensie en de klachten die ze daardoor hebben ontwikkeld. Het vergroten van affecten impulsregulatie, het vergroten en opbouwen van het zelfsturend vermogen en identiteit,
het vergroten van inzicht in de gevolgen van de uitzendingservaringen op het dagelijkse
leven, het herstellen en/of bevorderen van evenwicht tussen draagkracht en draaglast, het
verminderen van de uitzending gerelateerde klachten en zo mogelijk verwerken van
opgedane trauma’s. Het versterken/verbeteren van het functioneren binnen de sociale
context en in de burgermaatschappij, op het gebied van werk, communicatie met officiële
instanties en vrijetijdsbesteding. Het verbeteren van het contact met de primaire
steunsystemen zoals partner, kinderen en familieleden.
Er is recent een module gestart met psycho-educatie over beroep gerelateerde klachten in
dit werkveld en trauma, in combinatie met lotgenotencontact.
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Samenwerking
Het zorgprogramma veteranen heeft een convenant heeft met het LZV (Landelijk
Zorgsysteem Veteranen), zie ook www.lzv-groep.nl. Dit is een militair en civiele zorgketen
waarin de samenwerking landelijk en regionaal is geregeld. Er is landelijk een
veteranenloket waar cliënten zich kunnen aanmelden.
Daarnaast is er samenwerking met andere afdelingen binnen en buiten de GGz om de zorg
voor cliënten zo optimaal mogelijk te organiseren. Zo wordt er samengewerkt met het ABP
(SMO, BMB, zorgloket), verschillende nulde lijn instellingen, VNN (verslavingszorg NoordNederland), echtpaar- en gezinsbehandeling, reclassering en de AFPN van GGZ Drenthe
(Ambulante Forensische Psychiatrie Noord). Een Bed op recept (BOR) behoort tot de
interventiemogelijkheden binnen de afdeling acute zorg van GGz Drenthe. Hier wordt niet
vaak gebruik van gemaakt door cliënten.
Het zorgprogramma geüniformeerden werkt samen met de bedrijfsartsen van de Politie
Noord Nederland, (in toekomst ambulancepersoneel en brandweer). Er wordt
samengewerkt met maatschappelijk werkers van de Basis (LZV) die verwijzingen doen
voor politie en brandweer. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met
Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en centrum 45/PDC die dezelfde doelgroep
behandelen. Samen bieden zij een aparte klinische voorziening bij crisis. Veteranen vanuit
Drenthe kunnen naar Centrum 45 verwezen worden voor High Intensive Treatment
(klinische opname).
Het TRTC is voldoende verbonden binnen het netwerk van het LZV, met groeipotentie op
zowel onderzoek als nieuwe cliëntvragen (brandweer en politie).
Daarnaast is er samenwerking met de Hoecsteen (Herstel Ondersteunend Educatie
Centrum), een kweekvijver voor onderlinge steun en kennisuitwisseling over
ervaringsdeskundigheid om het herstelgerichte gedachtegoed verder implementeren in de
zorgprogramma’s binnen GGZ Drenthe. Er wordt ook doorverwezen naar Psytrec.
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