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Hoofdstuk 1: Inleiding

De hand is misschien wel het belangrijkste werktuig van de mens. Wanneer de
functionaliteit ervan op enigerlei wijze vermindert, heeft dit directe gevolgen voor het
algehele functioneren. Een verminderd gebruik van de hand heeft invloed op alle
gebieden van het leven. Zonder gebruik van de hand kunnen de meeste mensen niet
werken of maar een gedeelte van de vereiste werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast
is het gebruik van de hand voor bijna alle dagelijkse bezigheden essentieel. Helaas
is de verwonding van de hand of arm, de bovenste extremiteit, de meest
voorkomende verwonding. Bij 30 tot 40 procent van de mensen die gewond raken
raakt de bovenste extremiteit gewond (Ultee, Neck, Jaquet, & Hovius, 2003). In zo'n
60 procent van de gevallen betreft het de hand van voorkeur die gewond raakt
(Porac, 1993).
1.1

Economische gevolgen van hand - of armletsel

Verwonding aan de bovenste extremiteit heeft vaak ernstige gevolgen. Deze zijn te
onderscheiden in economische, functionele en psychologische gevolgen. De
economische gevolgen zijn groot. In een onderzoek van Van Beeck, Van Roijen en
Mackenbach (1997) is berekend dat de directe kosten van verwondingen in
Nederland bijna 1 miljard dollar zijn. Directe kosten zijn de medische kosten
verbonden aan een verwonding zoals de kosten van een operatie of de revalidatie.
Het grootste deel daarvan is overigens afkomstig van vrouwen ouder dan 65 jaar. De
indirecte kosten met name als gevolg van het niet kunnen werken daarentegen zijn
ruim drie keer zo groot: bijna 3,3 miljard dollar. Het grootste deel hiervan wordt
gegenereerd door werkende mannen: ruim 85%. Specifieke cijfers over de directe en
indirecte kosten van letsel aan de bovenste extremiteit zijn niet beschikbaar.
Omdat het functieverlies van de hand iemands mogelijkheden tot het verrichten van
werk direct vermindert, is het voorstelbaar dat dit type verwonding een grotere impact
heeft op iemands mogelijkheden om te werken dan veel andere soorten
verwondingen.
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1.2

Functieherstel van hand - of armletsel

Gezien de grote (persoonlijke en economische) consequenties van verwonding van
arm of hand (zie par. 1.1) is tijdig functieherstel van groot belang.
Bekend is dat patiënten met een verwonding aan de hand of arm sterk verschillen in
de mate en het tempo waarin functieherstel plaatsvindt na een (reconstructieve)
operatie (Ultee et. al., 2003). Deze verschillen lijken niet altijd te verklaren op basis
van de aard of de ernst van de verwonding (Bruyns, Jaquet, Schreuders, Kalmijn,
Kuypers, & Hovius, 2003.; Landsman et. al., 1990).
In een onderzoek van Bruyns et al (2003) werd onderzocht hoe snel iemand met een
verwonding aan de mediane en of de ulnare zenuwen in de arm terugkeerde naar
het werk. Het gaat hierbij om belangrijke zenuwbanen die verantwoordelijk zijn voor
sensorische en motorisch functies van de hand. Een verwonding aan deze zenuwen
is vaak goed te behandelen met behulp van reconstructieve chirurgie. Toch keerde
maar 59 procent van de onderzochte groep binnen het jaar terug naar het werk. De
overige 41 procent van de patiënten kwam na een jaar in WAO. Degenen die binnen
het jaar terugkeerden naar het werk deden dat gemiddeld na ruim 30 weken.
1.3

Psychologische gevolgen van hand - of armletsel

Naast functionele en economische gevolgen heeft verwonding van de hand ook
psychologische gevolgen. Deze kunnen worden onderscheiden in twee soorten.
1. Enerzijds kan de gebeurtenis waarin het letsel wordt opgelopen traumatisch zijn en
zodoende resulteren in een daaraan gerelateerde psychische stoornis, met name
een posttraumatische stressstoornis (PTSS; Grünert, Devine, Matloub, Sanger, &
Yousif, 1988a; Feinstein en Dolan, 1991).
2. Anderzijds kan een dergelijk trauma met als gevolg langdurig of blijvend
functieverlies van de hand een sterke negatieve invloed hebben op de stemming van
een patiënt. In veel onderzoeken wordt dit psychologische stress genoemd (Meyer,
2003; Gustafsson, Amilon, & Ahlström, 2003).
Er is dus een onderscheid tussen de diagnose PTSS en psychologische stress. In
onderzoeken over de psychologische gevolgen van fysiek letsel wordt meestal of
gesproken over psychologische stress óf over de stoornis PTSS. Het is belangrijk
deze twee uit elkaar te houden. Psychologische stress is een ruim begrip en bevat
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symptomen van PTSS en symptomen van andere stoornissen zoals depressie. In de
meeste onderzoeken wordt psychologische stress gemeten met de Impact of Events
Scale (IES). Deze vragenlijst vraagt naar symptomen van PTSS zoals herbeleving en
vermijding. Om deze reden is er dus in veel onderzoeken een sterke overlap tussen
psychologische stress en de diagnose PTSS. De belangrijkste twee verschillen zijn
dat de diagnose PTSS in rechtstreeks verband staat met een traumatische
gebeurtenis. In het geval van psychologische stress kan dit ook een andere oorzaak
hebben zoals blijvend functieverlies. Ten tweede is de PTSS een psychische
stoornis. In het geval van psychologische stress is dit ook mogelijk maar hoeft dit niet
zo te zijn. De IES is geen diagnostisch instrument en kan zodoende alleen de mate
van psychologische stress meten.
1.3.1 Posttraumatische stressstoornis
Factoren die mogelijk van invloed zijn op functioneel herstel zijn persoonsgebonden
en situationele factoren. De situatie waarin het ongeval plaatsvond kan traumatisch
zijn en op zichzelf genomen de aanleiding vormen tot de ontwikkeling van een acute
(ASS) of posttraumatische stressstoornis (PTSS; Feinstein en Dolan, 1991; Shalev,
1991). Verondersteld wordt dat deze factoren mede van invloed zijn op het
functieherstel. Feinstein en Dolan (1991) vonden dat 25 procent van de 48 patiënten
met een fysiek trauma zes weken daarna voldeden aan de diagnose PTSS. Na zes
maanden voldeed nog maar 14.5 procent aan de diagnose PTSS. De diagnose
PTSS wordt in onderzoeken naar hand- of armletsel weinig onderzocht. Het is niet
duidelijk waarom dit zo is. De meeste onderzoeken houden zich bezig met de meer
algemene stressklachten.
1.3.2 Psychologische stress
Jaquet, Kalmijn, Kuypers, Hofman, Passchier en Hovius (2002) onderzochten in
hoeverre psychologische stress als gevolg van een verwonding aan de hand invloed
heeft op de functionele outcome van een patiënt. In deze studie werden patiënten
met een verwonding aan de mediane en ulnare zenuw aan de bovenste extremiteit of
een combinatie daarvan gevraagd naar de mate van psychologische stress kort na
de verwonding. Daarnaast werd gekeken naar de ernst van het letsel, de mate van
fysiek herstel, terugkeer naar het werk binnen een jaar en de hoeveelheid tijd tussen
het ongeval en de terugkeer naar het werk.
5

Er bleek een relatie te zijn tussen psychologische stress en de mate van fysiek
herstel. Hoe minder psychologische stress er aanwezig was kort na de operatie des
te sneller patiënten weer taken konden uitvoeren met de gewonde arm. Tevens bleek
dat patiënten met minder vroege psychologische stress sneller terugkeerden naar
het werk.
In ditzelfde onderzoek van Jacquet et. al. (2002) bleek dat 94 procent van de
patiënten psychologische stress ervoer kort na de verwonding. Zesendertig procent
van deze groep had zelfs een score boven de 30 op de Impact of Events Scale (IES)
wat een indicatie is voor de noodzaak van een psychologische behandeling.
Een vergelijkbaar percentage werd gevonden in een onderzoek van Grünert, Smith,
Devine, Fehring, Matloub, Sanger en Yousif (1988b). Feinstein en Dolan (1991)
vonden dat ruim 62 procent van de 48 patiënten met een fysiek trauma zes weken
daarna psychologische klachten ondervonden naar aanleiding daarvan. Na zes
maanden bleek dat nog maar 25 procent psychologische klachten had naar
aanleiding van de verwonding.
Uit andere onderzoeken blijkt dat psychologische stress naar aanleiding van een
trauma aan de hand over langere tijd kan blijven bestaan (Grünert, Hargarten,
Matloub, Sanger, Hanel, & Yousif, 1992; Gustafsson et. al., 2003; Landsman et. al.,
1990).
1.4

Onderzoeksvraag

In deze scriptie zal worden onderzocht in hoeverre er sprake is van symptomen van
posttraumatische stress bij patiënten met letsel aan de hand of arm. Daarnaast
worden de mogelijkheden onderzocht voor de behandeling van symptomen van
PTSS of symptomen daarvan. Antwoorden op de volgende vragen zullen worden
gegeven.
1. Wat zijn de psychologische gevolgen van een acute verwonding aan de hand of
arm?
2. Wat is een passende interventie om die gevolgen te behandelen?
Om deze vragen te beantwoorden zal in hoofdstuk twee een beschrijving worden
gegeven van de psychologische symptomen die ontstaan na een verwonding van de
arm of hand. Vervolgens zullen predictoren die latere psychologische symptomen
voorspellen worden besproken. In hoofdstuk drie zullen psychologische interventies
6

die mogelijk geschikt zijn voor deze symptomen worden besproken. Tenslotte zullen
in de discussie conclusies worden getrokken met betrekking tot de psychologische
gevolgen van acuut handtrauma en de eventuele psychologische interventies
daarvoor. Hier zullen ook suggesties voor verder onderzoek worden gegeven.
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Hoofdstuk 2: Posttraumatische stress bij fysiek trauma

2.1

Symptomen van een posttraumatische stressstoornis en een acute

stressstoornis

In dit gedeelte zullen de symptomen van de acute stressstoornis (ASS),
posttraumatische stressstoornis (PTSS) worden besproken. Het verloop van deze
stoornissen zal worden uitgelegd en eventuele diagnostische instrumenten om deze
te herkennen zullen worden besproken.
Zoals beschreven in de inleiding kan een acuut fysiek trauma aan de hand of arm
psychologische stress tot gevolg hebben. De meest voorkomende stoornissen die
zich ontwikkelen naar aanleiding van een dergelijke traumatische gebeurtenis zijn de
Acute Stress Stoornis (ASS) en de Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS).
De diagnose PTSS wordt volgens de DSM IV (APA, 2000) gedefinieerd als het
meemaken van een bedreigende situatie voor zichzelf of voor een ander. De reactie
op dat moment moet er een zijn van angst, hulpeloosheid of afschuw.
De diagnose PTSS bevat drie belangrijke symptoomgroepen; herbeleving, vermijding
en arousal.
Herbeleving gebeurt op verschillende manieren. Mensen met de diagnose PTSS
kunnen last hebben van intrusieve gedachten, dat wil zeggen zich opdringende
stressvolle herinneringen aan de gebeurtenis. Andere symptomen zijn nachtmerries
over de gebeurtenis, het gevoel hebben dat het nog eens gebeurt en intense
psychologische stress wanneer bij stimuli die een aspect van de gebeurtenis
representeren.
Vermijding kan betrekking hebben op gedachten, gevoelens en activiteiten. De
vermijding kan zich ook uiten doordat iemand zich de gebeurtenis geheel of
gedeeltelijk niet meer kan herinneren. Daarnaast zijn vervreemding, een verminderd
affect en een verminderde interesse ook vormen van vermijding die symptomatisch
kunnen zijn voor PTSS.
Arousal kan zich uiten in het moeilijk in slaap komen of blijven, prikkelbaarheid,
concentratieproblemen, op de hoede zijn en een overdreven schrikreactie.
Men spreekt van PTSS als deze symptomen langer dan een maand aanwezig zijn op
een manier die het normaal functioneren ernstig vermindert.
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De acute stressstoornis bevat in principe dezelfde symptomen van herbeleving,
vermijding en arousal als de diagnose PTSS (APA, 2000). Het verschil is dat
diagnose ASS ook dissociatieve symptomen bevat. Deze zijn het gevoel onthechting
of afgestompt te zijn, een vermindering van het bewustzijn van de omgeving,
derealisatie, depersonalisatie en dissociatief geheugenverlies. De symptomen van
ASS moeten tenminste twee dagen bestaan en maximaal vier weken. Daarnaast
moeten de symptomen binnen vier weken na de traumatische gebeurtenis zijn
ontstaan.
Voor velen lijkt het alsof PTSS een direct gevolg is van ASS. Uit onderzoek blijkt er
inderdaad een behoorlijke overlap te zijn.

In een onderzoek van bijvoorbeeld Harvey en Bryant (1998) werd dit verband
onderzocht. Zij vonden dat 78 procent van hun patiënten met ASS na zes maanden
ook PTSS ontwikkelden. Daarnaast vonden zij dat van patiënten die een subklinische diagnose ASS hadden 60 procent na zes maanden PTSS hadden
ontwikkeld. Met sub-klinisch wordt hier bedoeld dat de deelnemers aan alle criteria
van de diagnose ASS voldeden op één na, meestal de dissociatieve. Ruim vier
procent van de deelnemers die oorspronkelijk niet waren gediagnosticeerd met ASS
of sub-klinische ASS bleken na zes maanden PTSS te hebben. Er bleek dus een
tamelijk sterke, maar niet perfecte, samenhang tussen ASS en PTSS. Harvey en
Bryant (1998) vonden ook verschillende andere predictoren die latere PTSS
voorspelden. Dit waren acute gevoelloosheid, depersonalisatie, het gevoel het
trauma opnieuw te beleven en motorische onrust.
In een vervolgonderzoek van Harvey en Bryant (1999) werd van 61 procent van de
oorspronkelijke onderzoeksgroep na twee jaar opnieuw onderzocht. Hieruit bleek dat
63 procent van de deelnemers die oorspronkelijk waren gediagnosticeerd met ASS
na twee jaar PTSS hadden. Ook deelnemers met sub-klinische verschijnselen van
ASS werden weer onderzocht. Voor sub-klinische ASS bleek zelfs 70 procent te
voldoen aan de diagnose PTSS. Dertien procent van de deelnemers die
oorspronkelijk niet waren gediagnosticeerd met ASS of sub-klinisch ASS bleken na
twee jaar PTSS te hebben.
Uit deze langdurige studie blijkt dat de diagnose ASS een indicator is voor de latere
ontwikkeling van PTSS. Harvey en Bryant (1998; 1999) geven aan dat de diagnose
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ASS zeker niet de enige indicator is en geen absolute voorwaarde voor de
ontwikkeling van latere PTSS. Desalniettemin is een ASS een indicator voor latere
PTSS en kan deze gebruikt worden om mensen op tijd een interventie te geven.
2.2

Symptomen van PTSS bij fysiek trauma

Voor zover uit de literatuur is op te maken is geen duidelijk onderscheid te maken
tussen de psychologische symptomen na een traumatische gebeurtenis met een
fysiek letsel en die zonder een fysiek letsel. Patiënten met een fysiek letsel door een
traumatische gebeurtenis vertonen zowel vermijdingsgedrag als intrusieve
gedachten. Er is wel onderzoek gedaan naar het soort herbeleving en vermijding bij
een letsel aan de hand of arm.

In een onderzoek van Grünert et. al. (1988a) werd gekeken naar flashbacks die
patiënten hebben na het oplopen van een verwonding aan de hand. Deze flashbacks
hadden als onderwerp de traumatische gebeurtenis waarbij de hand gewond raakte.
De focus van deze intrusieve beelden was dan ook meestal de verwonding. Grünert
et. al. (1988a) onderscheiden drie typen flashbacks. Het eerste type is het
herbeleven van de momenten voor het ongeluk tot aan het letsel. Deze noemen zij
"Replay Flashbacks". Het tweede type dat zij onderscheiden is het zien van de
gewonde hand net na het ongeluk. Deze noemen zij "Appraisal Flashbacks ". Het
derde type noemen zij "Projected Flashbacks " en omvat beelden waarin een wond
voorkomt die erger is dan de werkelijke. De meeste patiënten ervoeren een
combinatie van twee van de drie typen. Bijna 35 procent had alleen last van replay
flashbacks. Ruim 47 procent ervoer een combinatie van appraisal en projected
flashbacks en zo'n 13 procent had last van een combinatie van replay en projected
flashbacks. In ditzelfde onderzoek werd onderzocht of deze typen het latere
functioneel herstel voorspellen. In paragraaf 2.3.4 zal hier op terug worden gekomen.
Shalev (1992) merkt verder op dat bij patiënten met een fysiek letsel de mate van
intrusieve gedachten afneemt en de mate van vermijding toeneemt. Hij verklaart dit
op grond van het gegeven dat vermijdingsgedrag door de verwonding in het begin
niet goed mogelijk is. Patiënten worden er onder andere door de revalidatie
automatisch mee geconfronteerd.
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Het letsel zorgt er dus voor dat vermijdingsgedrag niet goed mogelijk is. Tevens blijkt
de herbeleving zich te focussen op de verwonding. Dit is natuurlijk te verwachten
gezien het feit dat dit nu juist de traumatische ervaring is. Verder is in de
symptomatologie geen duidelijk onderscheid te maken tussen PTSS met of zonder
fysiek letsel.

2.3

Predictoren voor ontwikkeling van posttraumatische stress en functionele

outcome bij ee n fysiek trauma
In dit gedeelte zullen de predictoren voor latere psychologische klachten worden
beschreven als gevolg van een fysiek letsel. Enkele voorbeelden van dit soort
predictoren zijn: De ernst van het letsel; hoe de patiënt de gebeurtenis heeft ervaren
op het moment zelf; hoe de patiënt later terugkijkt op de gebeurtenis; welke
psychologische klachten de patiënt heeft in de periode kort na de gebeurtenis; de
mate van functionaliteit van de hand na fysiek herstel. Daarnaast zullen ook
predictoren voor functionele outcome worden besproken. Met name zal gekeken
worden in hoeverre psychologische factoren invloed hebben op de terugkeer naar
het werk.
2.3.1 De ernst van een fysiek letsel
In een onderzoek van Landsman et. al. (1990) werd nagegaan of er een relatie was
tussen de objectieve ernst van een fysiek letsel en de mate van psychologische
stress naar aanleiding van dat letsel. In dit onderzoek werd met de Injury Severity
Scale (ISS) de ernst van het letsel vastgesteld. Deze variabele bleek geen
voorspeller te zijn voor functionele outcome.
Feinsten en Dolan (1991) vonden in hun onderzoek ook geen bewijs voor de
objectieve ernst van het letsel gemeten met de ISS en de mate van psychologische
stress daarna.
In het eerder genoemde onderzoek van Jacquet et. al. (2002) bleek dat patiënten
met een combinatie van een verwonding aan de mediane en ulnare zenuwen aan de
arm meer psychologische stress ervoeren de eerste maand na het ongeval dan
patiënten met een enkelvoudige verwonding. In dit onderzoek bleek de ernst van het
letsel dus wel invloed te hebben op de mate van psychologische stress. Dit is
11

opvallend omdat dit in andere onderzoeken niet werd gevonden. Mogelijk komt dit
doordat een gecombineerde beschadiging van beide zenuwen een veel groter effect
heeft op de functionaliteit van hand dan die van enkelvoudige beschadigingen.
Deze tegenstrijdige bevindingen vragen om verder onderzoek. In de meeste
onderzoeken is de ernst van het letsel niet zo duidelijk te definiëren als in dat van
Jacquet et. al. (2002). Wellicht kan hieraan in nieuw onderzoek meer aandacht
besteed worden. Scores op de ISS zijn in ieder geval geen goede voorspeller
gebleken voor functionele outcome.

2.3.2 De subjectieve impact van een fysiek letsel
Door Landsman et. al. (1990) werd een relatie gevonden tussen mate van stress en
de impact van het letsel. Dit betekent dat niet zozeer de objectieve ernst van het
letsel van invloed was op psychologische stress maar eerder de subjectieve beleving
van de ernst van het letsel.
Feinsten en Dolan (1991) onderzochten verschillende variabelen om te kijken of
deze latere PTSS konden voorspellen bij patiënten met een fysiek letsel na een
ongeluk. Voorbeelden van deze variabelen zijn leeftijd, opleidingsniveau, een
psychiatrische voorgeschiedenis, premorbide alcoholconsumptie en sociale klasse.
Daarnaast werden psychologische variabelen gemeten zoals de impact van de
gebeurtenis. De onderzoekers vonden twee predictoren voor PTSS na zes maanden.
Dit waren de subjectieve impact van de gebeurtenis en de premorbide
alcoholconsumptie. Samen voorspelden zij 90 procent van de gevallen correct. De
subjectieve impact gemeten met de Impact of Events Scale (IES) alleen voorspelde
87 procent van de PTSS na zes maanden correct. Premorbide alcoholconsumptie op
zichzelf was dus geen goede predictor..
In een onderzoek van Shalev (1992) werd geen verband gevonden tussen de
subjectieve impact van een verwonding gemeten met de Impact of Events Scale en
de latere ontwikkeling van PTSS. De resultaten uit dit onderzoek moeten met enige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Shalev (1992) maakte gebruik van een zeer
kleine onderzoeksgroep van 15 deelnemers waarvan er maar 12 meededen aan de
follow-up. Toch moeten deze resultaten serieus genomen worden. Shalev (1992)
12

stelt dat de ontwikkeling van latere PTSS niet goed kan worden voorspeld door de
subjectieve impact van een traumatische gebeurtenis.
Gustafsson et al., (2003) zochten predictoren voor posttraumatische stress en
stemmingsklachten kort na verwonding van de hand bij 112 patiënten. Zij vonden er
drie. Deze zijn een negatieve reactie bij het zien van de gewonde hand, het hebben
ervaren van het ongeval als ernstig of verminkend en het optreden van sterke pijn na
het ongeval. Met behulp van logistische regressie onderzochten zij de predictieve
waarde van deze predictoren. Vijfenzestig procent van de groep patiënten met een
gemiddelde tot hoge mate van vroege PTSS-klachten kon correct worden voorspeld
met behulp van deze drie predictoren. Het is jammer dat de onderzoekers geen
follow-up hebben gedaan om te onderzoeken of deze predictoren ook latere
psychologische stress voorspellen.
In de meeste onderzoeken naar predictoren voor latere PTSS werd gevonden dat de
subjectieve impact van een gebeurtenis waarbij iemand gewond raakt invloed heeft
op de ontwikkeling van posttraumatische stress. Alleen in het onderzoek van Shalev
(1992) werd dit verband niet gevonden. Het is onduidelijk waarom dit zo is. De
subjectieve impact van een gebeurtenis wordt veelal gemeten met de Impact of
Events Scale. Van deze schaal is een Nederlandse versie beschikbaar genaamd de
Schokverwerkingslijst (Brom & Kleber, 1985). Deze vragenlijst is een effectief
instrument om de mate van psychologische stress te meten na het ongeval. Tevens
kan hiermee waarschijnlijk de kans op latere PTSS worden voorspeld. Er zou
onderzoek gedaan moeten worden naar de predictieve waarde van de IES met
betrekking tot latere PTSS. Dat zou kunnen bijdragen aan een verklaring van de
tegenstrijdige resultaten.
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2.3.3 Andere predictoren voor posttraumatische stress
Landsman et. al (1990) vonden dat de mate van psychologische stress samenhangt
met aan het letsel gerelateerde problemen met werk en financiën. Patiënten die door
het letsel niet meer konden werken of daardoor ernstige problemen op het werk
hadden, vertoonden een grotere mate van psychologische stress. Patiënten die naar
aanleiding van het letsel grote of redelijk grote financiële problemen hadden
gekregen vertoonden meer psychologische stress. Tenslotte bleek dat
gezinsconflicten en een relatief lage cohesie en expressiviteit binnen een gezin
(gemeten met de Family Environment Scale) sterk correleren met psychologische
stress ten gevolge van fysiek letsel.
Grünert et. al. (1992) vonden dat patiënten met een arbeidsgerelateerd ongeluk
waarbij handletsel was opgelopen na zes maanden meer symptomen hadden dan
patiënten met een niet arbeidsgerelateerd ongeluk. De verklaring hiervoor zou zijn
dat patiënten die op het werk gewond zijn geraakt de plek waar het is gebeurd,
makkelijker kunnen vermijden. Op deze manier zijn de symptomen makkelijker in
stand te houden.
2.3.3.1

Conclusie

Verschillende andere predictoren voor latere psychologische stress na de
verwonding van de hand kunnen worden onderscheiden. Zo voorspellen problemen
met werk of financiën latere psychologische stress. Ook ongunstige
familieomstandigheden voorspellen meer latere psychologische stress. Als er sprake
is van een arbeidsgerelateerd ongeval is de kans groter op latere psychologische
stress dan wanneer het ongeval niet arbeidsgerelateerd was.
2.3.4 Predictoren van functionele outcome
In het eerder genoemde onderzoek van Bruyns et. al. (2003) werden patiënten
onderzocht met verwonding van de mediane of de ulnare zenuw aan de bovenste
extremiteit of een combinatie daarvan. Zij onderzochten of er predictoren zijn die het
herstel na een reconstructieve operatie voorspellen. De afhankelijke variabele die zij
gebruikten was de snelheid van terugkeer naar het werk. De terugkeer naar werk
bleek voor patiënten met een gecombineerde verwonding significant minder snel dan
voor patiënten met een enkelvoudige verwonding. De objectieve ernst van het letsel
bleek dus een predictor van functionele outcome.
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Er werd een verschil gevonden in snelheid van terugkeer naar werk tussen patiënten
met een kantoorbaan en die met fysiek zwaar werk. Patiënten met een kantoorbaan
keerden significant sneller terug naar het werk. De plaats van de wond was ook van
belang. Patiënten met een verwonding dichter in de buurt van de pols keerden
sneller terug naar het werk dan patiënten met een verwonding hoger op de arm. Pijn
bleek geen factor van belang. Daarentegen bleken terugkeer van grip en gevoel in
de hand wel belangrijke predictoren voor snelheid van terugkeer naar werk. Hoe
sneller deze functies terugkeerden hoe sneller patiënten terugkeerden naar het werk.
In het onderzoek van Jacquet et. al. (2002) bleek dat er een relatie was tussen
psychologische stress en de mate van fysiek herstel. Hoe minder psychologische
stress gemeten met de IES hoe sneller patiënten taken weer konden uitvoeren met
de gewonde arm. Tevens bleek dat patiënten met minder vroege psychologische
stress sneller terugkeerden naar het werk. Tenslotte bleek ook in dit onderzoek dat
de ernst van het letsel een relatie had met de snelheid van terugkeer na werk.
Patiënten met ernstiger letsel keerden minder snel terug naar het werk.

In het al eerder besproken onderzoek van Grünert et. al. (1988b) werd de predictieve
waarde van verschillende typen flashbacks kort na een verwonding aan de hand
onderzocht. Alle patiënten kregen enkele sessies cognitieve gedragstherapie van
een uur. Van de patiënten met alleen replay flashbacks keerde ruim 95 procent terug
naar het werk. Van de replay/projected combinatie keerde ruim 55 procent terug naar
het werk en van de projected/appraisal combinatie keerde maar 10 procent terug
naar het werk.
Grünert et. al. (1988) verklaren deze resultaten met de theorie dat de controle die
een patiënt ervaart van belang is. Hoe meer controle de patiënt ervaart over het
ongeluk in zijn of haar flashbacks hoe sterker de beleving van controle over
eventueel toekomstig gevaar. Dit zou de reden zijn waarom mensen met alleen
replay flashbacks meer controle beleven dan die met een combinatie van replay met
projected flashbacks.
2.3.4.1

Conclusie

Verschillende predictoren van functionele outcome kunnen worden onderscheiden bij
patiënten met fysiek letsel. Deze outcome wordt over het algemeen gemeten met
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snelheid van terugkeer naar het werk. De belangrijkste van deze predictoren is de
ernst van het letsel (Bruyns et. al. 2003; Jacquet et. al., 2002). Daarnaast blijkt een
kantoorbaan een predictor te zijn voor snellere terugkeer naar werk alsmede de
snelheid waarmee grip en gevoel terugkeert in de hand.
Psychologische factoreren blijken een duidelijke invloed te hebben op de snelheid
waarmee patienten terugkeerden naar het werk. Zo blijkt het soort flashback dat
patiënten hadden daarvoor een predictor te zijn. Ook de mate van psychologische
stress houdt verband met de snelheid van terugkeer naar het werk (Jacquet et. al.,
2002) .
2.3.5 Conclusie over predictoren
Een opvallende bevinding in de meeste onderzoeken is dat de objectieve ernst van
een letsel geen verband houdt met de psychologische stress daarna. In één
onderzoek werd echter een zeer duidelijk verband gevonden met de objectieve ernst
van de verwonding. De ernst van de verwonding was in dit onderzoek beter
gedefinieerd dan in elk andere onderzoek. Het zou dus de moeite waard kunnen zijn
om in verder onderzoek gebruik te maken van adequate operationalisaties van de
ernst van het letsel teneinde de relatie ervan met latere psychologische stress te
onderzoeken.
De impact van de gebeurtenis is in veel onderzoeken een goede voorspeller voor
psychologische stress. Deze heeft een sterk verband met de ontwikkeling van latere
PTSS. Deze impact wordt meestal gemeten met de Impact of Events Scale. Hoewel
niet alle onderzoeken dit ondersteunen, lijkt het erop dat deze vragenlijst een goede
voorspeller is voor latere PTSS. De relatie tussen de scores op de IES kort na de
verwonding en latere PTSS zou meer onderzocht moeten worden.
2.4

De ontwikkeling van posttraumatische stress bij een fysiek trauma

Posttraumatische stress bij een fysiek letsel lijkt zich niet anders te ontwikkelen dan
bij een andere traumatische gebeurtenis. Patiënten hebben last van herbelevingen
en vermijding. Deze symptomen focussen zich op de gebeurtenis waarbij het letsel
werd opgelopen zoals de herbeleving door flashbacks over de gebeurtenis waarbij
het letsel werd opgelopen (Grünert et. al., 1988b). Hierin verschilt de
symptomatologie niet van die door andere soorten traumatische gebeurtenissen.
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Het moge duidelijk zijn dat de psychologische stress invloed heeft op de functionele
outcome van de revalidatie. Zo is er een duidelijk verband tussen mate vroege
psychologische stress en terugkeer naar het werk (Bruyns et. al., 2003). Ook het type
herbeleving heeft invloed op de snelheid waarmee patiënten terugkeren naar het
werk (Grünert et. al., 1988a). Volgens Grünert et. al. (1988a) heeft dit te maken met
de mate van controle die de patiënt beleeft.

Over het algemeen werd gevonden dat de objectieve impact van een gebeurtenis
geen invloed had op de mate van psychologische stress. In een onderzoek werd een
dergelijke invloed wel gevonden (Jacquet et. al. 2002). Het is moeilijk te verklaren
waar dit verschil met de rest van de literatuur vandaan komt. In het onderzoek van
Jacquet et. al. (2002) werd alleen onderzoek gedaan naar patiënten met een
verwonding aan de mediane en ulnare zenuw. Een gecombineerde beschadiging van
beide zenuwen heeft een heel groot effect op de functionaliteit van de hand, veel
groter dan die van enkelvoudige beschadigingen. Wellicht dat dit invloed heeft op de
mate van psychologische stress.

De subjectieve impact van het trauma bleek in de meeste onderzoeken van invloed
op de mate van vroege psychologische stress (Feinstein en Dolan, 1991; Jacquet et.
al. 2002; Gustafsson et. al., 2003 ). De subjectieve impact werd in de meeste
onderzoeken gemeten met de Impact of Events Scale. Deze vragenlijst meet
symptomen van PTSS zoals herbeleving, vermijding en arousal. Er is een
Nederlandse versie beschikbaar onder de naam Schokverwerkingslijst (Brom &
Kleber, 1985).
Alleen in het onderzoek van Shalev (1992) werd geen bewijs gevonden voor de
subjectieve invloed van vroege psychologische stress. Het is niet duidelijk waar dit
aan ligt en een mogelijke verklaring wordt door Shalev niet gegeven.
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Hoofdstuk 3: Interventies voor PTS bij fysiek trauma
3.1

Timing interventie

In deze paragraaf wordt besproken wanneer het het beste moment is om een patiënt
met een handletsel psychologisch te behandelen.

Een vroege interventie kan effectief zijn om PTSS te voorkomen. In veel studies komt
naar voren dat cliënten al kort na een traumatische ervaring symptomen van PTSS
vertonen. Deze klachten vallen dan onder de diagnose ASS of subklinische ASS
zoals besproken in het vorige hoofdstuk. De vraag die hier aan de orde is, is wat het
beste moment is voor een interventie voor mensen met psychologische klachten naar
aanleiding van een traumatische gebeurtenis. Harvey Bryant en Tarrier (2003) stellen
dat al twee weken na een traumatische gebeurtenis begonnen kan worden met een
behandeling. Uit hun literatuurreview bleek dat een korte vroege interventie met een
sterk accent op exposure de kans op een latere ontwikkeling van PTSS sterk
verminderde. Zo bleek bijvoorbeeld in een onderzoek van Bryant, Sackville, Dang,
Moulds en Guthrie (1999) een behandeling van ASS zeer effectief in vergelijking met
een controlegroep. Zes maanden na behandeling met cognitieve gedragstherapie
bleek 20 procent van de behandelde deelnemers te voldoen aan de diagnose PTSS,
dit in tegenstelling tot 67% van de controlegroep die alleen steunende gesprekken
had gekregen.
Schwartz en Prout (1991) merken op dat een korte en vroege psychologische
interventie voor symptomen van ASS en PTSS waarschijnlijk het beste is. Zij geven
een aantal criteria waaraan een dergelijke behandeling zou moeten voldoen. Het
doel moet zijn om de patiënt zo snel mogelijk weer op het niveau van functioneren te
krijgen als voor het trauma. Dat houdt in een normalisatie van de emotionele
reacties, adaptieve coping en vermindering van emotionele, cognitieve en
gedragsmatige vermijding. De reden voor een dergelijke vroege interventie is dat
mensen zowel adaptieve als niet-adaptieve strategieën hebben om om te gaan met
traumatische gebeurtenissen. Als mensen langdurig niet-adaptieve strategieën
gebruiken om het trauma te verwerken wordt het volgens Schwartz en Prout (1991)
alsmaar moeilijker psychologische symptomen effectief te behandelen. Hoe sneller
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men dus adaptieve strategieën kan aanwenden om de traumatische gebeurtenis te
verwerken hoe sneller de verwerking van het trauma zal gaan.
Een voorbeeld van een vroege interventie bij handletsel wordt gegeven door Grünert
et. al. (1988a). Zij lieten zien dat bij een interventie binnen drie maanden na een
ongeluk waarbij patiënten handletsel hadden opgelopen 87 procent van deze
patiënten binnen zes maanden weer aan het werk was. Het nadeel van deze studie
is dat er geen controlegroep was. De effectiviteit van de behandeling is daarom niet
te schatten.
Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar verschillende vormen van
psychologische behandeling voor ASS en PTSS. De meest succesvolle daarvan zijn
cognitief-gedragstherapeutische strategieën. Voorbeelden daarvan zijn langdurige
exposure, cognitief herstructureren en angstmanagement training. Deze
therapeutisch strategieën worden vaak in een kortdurende behandeling toegepast en
zijn gericht op resultaat op korte termijn. Zij lenen zich dus goed voor een interventie
kort na het trauma. De belangrijkste strategieën zullen in de volgende paragrafen
worden besproken.
3.2

Cognitieve ge dragstherapie

Naast de timing is ook de aard van de interventie van belang. Er is inmiddels veel
onderzoek gedaan naar de behandeling van PTSS. De meest voorkomende is
cognitieve gedragstherapie (CGT). In deze paragraaf zal worden beschreven hoe
de therapie in zijn werk gaat en hoe effectief deze is bij PTSS of ASS.
Cognitieve gedragstherapie als behandeling voor PTSS wordt uitgebreid besproken
in een artikel van Harvey et. al. (2003). Cognitieve gedragstherapie voor PTSS kan
uit verschillende interventies bestaan.
Over het algemeen wordt begonnen met psycho-educatie. In deze interventie krijgt
de cliënt informatie over veel voorkomende symptomen van PTSS. Daarnaast
bespreken cliënt en therapeut de manier waarop de kernsymptomen zullen worden
behandeld. Het doel van dit onderdeel is het legitimeren van de symptomen van de
cliënt, wat betekent dat de cliënt gaat begrijpen dat het om veel voorkomende
reacties op een traumatische gebeurtenis gaat. Twee andere belangrijke doelen van
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deze interventie zijn het vaststellen van de symptomen bij de cliënt en het bieden van
een rationale voor de behandeling.
De tweede, en misschien wel de belangrijkste interventie is exposure. Meestal gaat
het om langdurige imaginaire exposure oftewel exposure in vitro. Hierbij wordt de
cliënt langdurig blootgesteld aan beelden van het trauma die hij oproept op geleide
van door de therapeut verwoorde relevante details van het trauma. Het is de
bedoeling dat de cliënt de ervaring zo realistisch mogelijk beleeft. Om deze reden
wordt de cliënt gevraagd in de tegenwoordige tijd en de eerste persoon enkelvoud te
vertellen wat hij of zij beleeft. Een sessie van langdurige exposure duurt zo’n 50
minuten en wordt over het algemeen aangevuld met huiswerkoefeningen. Dit
huiswerk kan bestaan uit het dagelijks luisteren naar relevante delen van de laatste
therapiesessie op audiocassette. Daarbij wordt dan gevraagd om de mate van stress
op verschillende momenten te registreren (Marks, Lovell, Noshiriva, Livanou, &
Trasher, 1998).
Er zijn veel varianten op dit onderdeel van de behandeling, met name met het oog op
een zo intens mogelijke blootstelling. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld met audiocassette
of virtual reality. Met deze technieken kunnen geluiden en beelden worden
gegenereerd die op een of andere manier te maken hebben met de traumatische
gebeurtenis. Op deze manier wordt de cliënt blootgesteld aan stimuli die lijken op
stimuli die ook tijdens de traumatische gebeurtenis optraden. Als aanvulling op de
exposure in vitro wordt vaak ook gebruik gemaakt van een exposure in vivo. De cliënt
wordt dan stapsgewijs geconfronteerd met traumagerelateerde stimuli.
Een variant van exposure is ‘image rescripting’. Dit houdt in dat de cliënt met hulp
van de therapeut in gedachten de traumatische gebeurtenis anders laat verlopen. Dit
gebeurt meestal pas na enkele sessies gewone exposure. Het doel van deze
interventie is om meer controle te krijgen over intrusieve gedachten die betrekking
hebben op het trauma (Rusch & Grünert, 2000).
Harvey et. al. (2003) noemen zes mogelijke mechanismen voor de werking van
exposure bij de behandeling van PTSS.
1. Exposure leidt tot habituatie en daardoor tot afname van de angst.
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2. Exposure draagt bij aan de correctie van de overtuiging dat de angst blijft tenzij die
wordt vermeden.
3. Exposure stopt negatieve bevestiging geassocieerd met de afname van angst
zoals vermijding.
4. Exposure levert informatie die kan leiden tot correctie van vertekeningen in de
herinnering van het trauma.
5. Het geeft de gebeurtenis van het trauma de status van een uitzonderlijke
gebeurtenis in plaats van dat het een indicatie is van hoe de hele wereld is.
6. Exposure vergroot de zelfcontrole.
De derde interventie in de behandeling is de cognitieve herstructurering. De cliënt
wordt gevraagd zijn of haar overtuigingen met betrekking tot het trauma te evalueren.
Samen met de therapeut identificeert de cliënt negatieve automatische gedachten en
evalueert het bewijs daarvoor.
De vierde interventie is de angstmanagement training. Het doel hiervan is dat
cliënten manieren leren om hun angst te beheersen. De angstmanagement bestaat
uit onderdelen als psycho-educatie, ontspanningsoefeningen, gedachtenstop en
zelfspraak. Deze zelfspraak of self-talk houd in dat de cliënt zichzelf op een
geruststellende toespreekt en positieve afleidende gedachten oproept.
Cognitieve gedragstherapie bestaat over het algemeen uit zo’n negen tot twaalf
sessies die tussen de 60 en 90 minuten duren. De vier genoemde interventies
worden gepresenteerd als opeenvolgende fasen maar in de werkelijkheid is er veel
overlap tussen de verschillende interventies (Harvey et. al., 2003).

3.3

De werkzaamheid van exposure, image rescripting en cognitief

herstructureren
Deze paragraaf heeft betrekking op de werkzaamheid van de specifieke onderdelen
van CGT. Er is in de literatuur veel onderzoek gedaan naar wat nu de werkzame
bestanddelen zijn van CGT. Er zal worden ingegaan op de vraag welk onderdeel of
combinatie van onderdelen het beste werkt voor PTSS. Daarnaast zal worden
onderzocht of dit ook zo is voor PTSS na een handletsel of ander fysiek letsel.
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In een onderzoek van Bryant et. al. (1999) werd nagegaan of langdurige exposure op
zichzelf een geschikte behandelvorm is voor de behandeling van ASS. In dit
onderzoek werden 45 mensen met de diagnose ASS onderverdeeld in drie condities.
Deze bestonden uit een conditie met langdurige exposure, zowel in vitro als in vivo.
De tweede conditie was gelijk aan de voorgaande, maar met de toevoeging van een
angst-managementtraining. De derde conditie bestond uit alleen steunende
gesprekken. In iedere conditie werd binnen twee weken na het ongeval gestart met
de betreffende interventie. Alle condities bestonden uit vijf wekelijkse sessies van
anderhalf uur.
Bij de nameting bleek dat 14 procent van de cliënten die alleen langdurige exposure
had ondergaan een PTSS had ontwikkeld. Bij de follow-up na zes maanden was dit
percentage nagenoeg gelijk. Van de cliënten die de gecombineerde interventie had
gekregen had 20 procent een PTSS ontwikkeld en bij de follow-up was dit 23
procent. Van de cliënten met alleen steunende gesprekken had bij de nameting 56
procent de diagnose PTSS en bij de follow-up 67 procent.
Opvallend aan dit onderzoek is dat de gecombineerde therapie minder effectief bleek
dan de exposure alleen. Volgens de auteurs gaven de therapeuten aan dat zij het
erg zwaar vonden om de twee interventies te combineren in dezelfde tijd als
beschikbaar was voor de de exposurebehandeling alleen. Mogelijk dat deze
combinatie ook voor de deelnemers zwaar was waardoor het effect van de
gecombineerde behandeling verminderde.
Tevens merken Bryant et. al. (1999) op dat de mate van intrusieve gedachten van de
cliënten over de tijd niet was afgenomen. Omdat slechts weinig cliënten
vermijdingsgedrag ontwikkelden, voldeden veel cliënten bij de nameting en de followup niet langer aan de diagnose PTSS. Volgens de auteurs ontwikkelt
vermijdingsgedrag zich in een later stadium als reactie op intrusieve gedachten. Dit
zou volgens de auteurs door de interventies zijn voorkomen.
In een andere studie van Bryant, Moulds, Guthrie, Dang en Nixon (2003) werd
onderzocht of cognitieve herstructurering in combinatie met exposure een beter
effect had dan exposure alleen bij PTSS. De controleconditie bestond uit steunende
gesprekken. Hiervoor onderzochten zij 58 patiënten met PTSS die zij
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randomiseerden over de drie genoemde condities. Alle condities bestonden uit acht
wekelijkse therapiesessies van 90 minuten.
Het bleek dat zowel de cognitieve herstructurering in combinatie met exposure als de
exposure alleen een beter effect hadden dan steunende gesprekken. Klachten van
PTSS namen sterker af bij de cliënten in de twee experimentele condities dan bij de
cliënten uit de controleconditie. Dit effect bleef bestaan bij de follow-up na zes
maanden. Het effect van exposure alleen en de gecombineerde therapie was gelijk
tot aan de follow-up.
De combinatie van cognitieve herstructurering en exposure bleek in dit onderzoek op
langere termijn beter te werken dan exposure alleen. De deelnemers uit de
combinatieconditie bleken minder PTSS-klachten te vertonen bij de follow-up en
minder negatieve cognitieve stijlen. Mogelijk heeft de cognitieve herstructurering een
blijvender effect op de verwerking van een traumatische gebeurtenis.
In een onderzoek van Rusch en Grünert (2000) werden 11 patiënten behandeld voor
posttraumatische stress. Dit gebeurde binnen drie maanden nadat zij symptomen
kregen. De cliënten hadden allen last van intrusieve gedachten over de wond aan
hun hand. Deze beelden kwamen niet letterlijk overeen met de werkelijke
traumatische gebeurtenis waarin zij gewond raakten maar waren op die ervaring
gebaseerd. Er werd onderzocht in hoeverre imagery rescripting (IR) in combinatie
met imaginaire exposure hun klachten verminderde. Om deze reden werd voor deze
patiënten een sessie imagery rescripting toegevoegd aan de behandeling aan een
standaard imaginaire exposurebehandeling.
Uit het onderzoek bleek dat de psychologische stress ongeveer even sterk was
gebleven na de imaginaire exposure. De stress verminderde daarentegen sterk na
de IR. Dit resultaat bleef bestaan bij een follow-up na acht weken. De cliënten
hadden minder vaak en minder sterk last van de beelden. Deze volgorde was voor
alle cliënten dezelfde. Het zou interessant zijn om na te gaan of de omgekeerde
volgorde (IR voorafgaand aan exposure), of ook IR alleen, even of meer effectief zou
zijn. Jammer genoeg hebben de onderzoekers een dergelijke controleconditie niet
uitgevoerd.
Er zijn drie mogelijke verklaringen voor dit effect volgens Rusch en Grünert (2000).
De eerste verklaring is dat de cliënten vaak absurde en grappige alternatieven gaven
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waardoor een positieve draai aan de intrusieve beelden werd gegeven. Dit zou de
stress en de angst voor de beelden kunnen hebben verminderd. De tweede
verklaring is dat de plotselinge controle over de beelden ervoor zorgt dat ze
positievere ideeën krijgen over zichzelf en de beelden. De derde verklaring is dat
cliënten een gevoel van zelfredzaamheid en controle krijgen in plaats van gevoelens
van hulpeloosheid.
Al zijn de resultaten van dit onderzoek positief, toch zijn er bezwaren. Allereerst is er
geen controlegroep gebruikt, waardoor het effect niet kan worden vergeleken met
geen of een andere behandeling. Ook is het volgorde-effect niet onderzocht.
Daarnaast hadden deze cliënten hun traumatische gebeurtenis niet al te lang
geleden meegemaakt. Behandeling van PTSS gebeurt soms pas jaren na het
trauma. De resultaten kunnen derhalve niet eenvoudig worden gegeneraliseerd naar
de klinische situatie. Toch is het nuttig om te weten dat deze interventie kort na de
traumatische gebeurtenis effectief is. In de vorige paragraaf is de timing van een
interventie voor PTSS-klachten besproken en een vroege interventie is geïndiceerd.
In een artikel van Grünert, Smucker, Weis en Rusch (2003) worden twee casus
besproken. Het gaat hier om twee cliënten met de diagnose PTSS die beiden een
ongeluk op het werk hadden meegemaakt. Een daarvan raakte daar zelf bij gewond
en de ander was er alleen getuige van. Beide cliënten kregen een behandeling van
langdurige exposure maar bij geen van beide had dit effect. Als aanvulling hierop
kregen zij een sessie ’Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy’. Bij beide
cliënten verminderden de symptomen sterk na deze interventie.
De genoemde interventie houdt min of meer hetzelfde in als “Imagery Rescripting” en
is bedoeld om negatieve cognities te veranderen. De therapeut voert een socratische
dialoog met de cliënt en stimuleert diens zelfredzaamheid, competentie en
zelfverzekerdheid.
Grünert et. al. (2003) bespreken indicaties voor langdurige exposure versus Imagery
Rescripting. Volgens hen is langdurige exposure het meest effectief wanneer angst
de overheersende emotie is. Blootstelling aan angstprikkels doet de angst afnemen.
Wanneer andere emoties zoals woede, schuld of schaamte overheersen is
langdurige exposure minder effectief. Een op beelden gerichte cognitieve
herstructurering is volgens hem dan geïndiceerd. Het gaat dan niet om habituatie,
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maar om heractivering en herbeleving van het trauma. Daarna trachten de
behandelaar en de cliënt samen die opgeroepen traumatische beelden te
transformeren naar meer adaptieve beelden waarbij de cliënt de controle heeft.
3.4

Debriefing en EMDR

In deze paragraaf zal worden ingegaan op andere twee andere interventies die veel
worden toegepast in de behandeling van PTSS.
Debriefing is een korte interventie bestaande uit een of twee sessies bedoeld om
reacties op een traumatische gebeurtenis te normaliseren. Tevens is het bedoeld om
informatie te verschaffen over een eventuele toekomstige interventies. De methode
die hiervoor wordt gebruikt is het bevorderen van het uiten van gevoelens en
gedachten in relatie tot het trauma. Deze interventie wordt toegepast in de eerste
dagen na de gebeurtenis. Het effect van debriefing is inmiddels uitgebreid
onderzocht en blijkt op zowel korte als lange termijn symptomen ten gevolge van een
traumatische gebeurtenis niet te verminderen. Er zijn aanwijzingen dat het de
symptomatologie zelfs versterkt (Ehlers & Clark, 2003) .

Eye Movement and Desensitisation and Reprocessing therapie oftewel EMDR is
bedoeld om de herbeleving en angstsymptomen van PTSS te verminderen. In deze
vorm van therapie vraagt de therapeut de cliënt naar de vinger van de therapeut te
kijken die heen en weer gaat in het gezichtsveld van de cliënt. Tegelijkertijd moet de
cliënt de aandacht vestigen op een traumatische herinnering en herstructureert hij/zij
samen met de therapeut de herinnering (Harvey et. al., 2003).
EMDR lijkt effectiever te zijn dan geen therapie, steunende gesprekken of
ontspanningsoefeningen. Cognitieve gedragstherapie is daarentegen effectiever dan
EMDR (Harvey et. al., 2003). Waarschijnlijk is het werkzame bestanddeel in de
therapie de imaginaire exposure en zijn de oogbewegingen overbodig. EMDR is
hoogst waarschijnlijk geen nuttige bijdrage aan het arsenaal van interventies voor de
behandeling van PTSS (Harvey et. al., 2003).
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3.5

Conclusies

Uit de besproken onderzoeken blijkt dat een vroege interventie geïndiceerd is bij
vroege symptomen van PTSS (Harvey et. al., 2003; Bryant et. al., 1999). Het doel
ervan is de patiënt zo snel mogelijk weer op het niveau van functioneren te krijgen
als voor het trauma. Symptomen als herbeleving en vermijding kunnen de verwerking
van een traumatische gebeurtenis ernstig verstoren. Er is geen reden om aan te
nemen dat dit bij patiënten met handletsel anders is. Een vroege interventie heeft als
voordeel dat de cliënt nog niet, althans niet in sterke mate, niet-adaptieve strategieën
heeft ontwikkeld die de verwerking van het trauma belemmeren. Zodoende heeft de
behandeling een grotere kans van slagen (Schwartz en Prout, 1991). Daarnaast
wordt onnodig lijden vermeden. Hoe eerder de symptomen kunnen worden
aangepakt hoe beter.
Wat betreft de interventie is een volledige cognitieve gedragstherapie waarschijnlijk
teveel van het goede en is een beperkt aantal sessies waarin twee of drie
interventies worden toegepast, voldoende. Een volledige cognitieve gedragstherapie
bevat over het algemeen zo'n negen tot twaalf sessie van 50 minuten of langer
(Harvey et. al., 2003). Uit het onderzoek van Rusch et. al. (2000) blijkt dat vijf sessies
van een combinatie van exposure en image rescripting ook een positief
behandelresultaat kan opleveren. Nu is het door de beperkingen van het onderzoek
niet duidelijk welke componenten van deze behandeling werkzaam zijn of dat het
juist deze combinatie is die werkzaam is.
Uit onderzoeken blijkt dat met name exposure zeer werkzaam is bij de behandeling
van PTSS en ASS (Bryant et. al., 1999). Ook in het geval het om een handtrauma
gaat met posttraumatische stressklachten tengevolge daarvan kunnen cliënten veel
baat hebben bij exposure. Exposure alleen zou in sommige gevallen echter niet
voldoende kunnen zijn. Dit geldt mogelijk in die gevallen waarin een andere emotie
dan angst voorop staat (Grünert et. al., 2003). Wellicht is imagery rescripting dan een
effectieve bijdrage aan de therapie. Ook zou cognitief herstructureren toegevoegd
kunnen worden aan de behandeling. Met name op de langere termijn zouden
patiënten hier baat bij kunnen hebben (Bryant et. al., 2003). Verder onderzoek zou
moeten uitwijzen welke combinatie van interventies geïndiceerd is bij de behandeling
van PTSS. De resultaten van de besproken onderzoeken zijn hoopgevend omdat de
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symptomen in veel gevallen verminderen maar ze geven nog geen helder beeld over
welke combinatie van interventies in welk geval het beste is.
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Hoofdstuk 4: Conclusies

4.1

Posttraumatische stress bij fysiek letsel

Psychische klachten komen voor tot bij wel 94 procent van de patiënten met
handletsel. Met name kan de gebeurtenis waarin de verwonding is opgelopen
traumatisch zijn en leiden tot postraumatische stressklachten (Jaquet et al., 2002;
Grünert et al., 1988b). De subjectieve impact van een trauma, en niet zozeer de
objectieve ernst van de verwonding, blijkt invloed te hebben op de functionele
outcome van de revalidatie (Jaquet et al., 2002). Wel blijkt uit één onderzoek dat de
objectieve ernst van een handletsel grote invloed op de uiteindelijke functionaliteit
heeft (Bruyns et al., 2003). Verder onderzoek zou moeten uitwijzen waarom de
resultaten tegenstrijdig zijn. Wellicht heeft het zeer specifieke onderscheid wat te
maken was in de ernst van het letsel in het onderzoek van Jacquet et. al. (2002)
ermee te maken. Niettemin heeft de subjectieve impact een grote voorspellende
betekenis. Al wordt ook dit niet door alle onderzoeken bevestigd. Ook deze
verschillen verdienen nadere studie.

Een instrument om de mate van symptomatologie te meten is de Impact of Events
Scale. Deze vragenlijsten meet de verschillende symptoomgroepen van
postraumatische stress en kan een goede indicatie geven van de klachten op dat
moment. Deze vragenlijst kan tevens gebruikt worden als predictor voor de latere
ontwikkeling van een postraumatische stressstoornis (PTSS).
Andere predictoren die mogelijk latere ontwikkeling van PTSS voorspellen zijn een
negatieve reactie bij het zien van de gewonde hand, de ervaring van het ongeval als
ernstig of verminkend en veel pijn na het ongeval (Gustafsson et al., 2003).
De snelheid waarmee men naar het werk terugkeert wordt voorspeld door
verschillende psychologische factoren. Zo blijkt het soort flashbacks dat cliënten
hebben na de verwoning van de hand verband te houden met de snelheid van
terugkeer naar het werk (Grünert et al., 1988a).
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4.2

Timing van interventie

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat een vroege interventie bij
symptomen van PTSS latere PTSS kan voorkómen (Harvey et al., 2003; Bryant et
al., 1999). Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet het geval is bij
psychologische stress na verwonding van de hand. Een onderzoek dat gebruik
maakte van een vroege psychologische interventie bij patiënten met een handletsel
had positieve resultaten (Grünert et al., 1988a). Tevens kan de kans op onnodig
psychisch lijden door een vroege interventie worden verminderd. Hoe sneller een
patiënt adaptieve copingsstrategieën aanwendt des te sneller kan de traumatische
gebeurtenis worden verwerkt (Schwartz en Prout, 1991).
Idealiter voldoet een vroege interventie aan de volgende voorwaarden. Het doel is
om de patiënt zo snel mogelijk weer op het niveau van functioneren te krijgen als
voor het trauma. Daarvoor moeten emotionele reacties worden genormaliseerd.
Tevens moet adaptieve coping gestimuleerd of geleerd worden en tenslotte moet de
emotionele, cognitieve en gedragsmatige vermijding worden verminderd.
4.3

Interventie voor behandeling van PTS

Cognitieve gedragstherapie is in principe de beste interventie voor de behandeling
van PTSS of symptomen daarvan (Harvey et. al., 2003). Desalniettemin kan een
cognitieve gedragstherapie lang duren. Dat maakt de behandeling minder geschikt
voor de behandeling van een traumatische gebeurtenis. Onderdelen van cognitieve
gedragstherapie zijn daarom mogelijk meer geschikt. Een volledige cognitieve
gedragstherapie bevat over het algemeen zo'n negen tot twaalf sessies van 50
minuten of langer (Harvey et. al., 2003). Vijf sessies van een combinatie van
exposure en image rescripting al een positief behandelresultaat kan opleveren
(Rusch et. al., 2000). De belangrijkste hiervan is exposure. Een effectieve variant van
exposure is image rescripting. Deze vorm is waarschijnlijk vooral geïndiceerd
wanneer er sprake is van een ander overheersende emotie dan angst (Grünert et al,
2003). Exposure kan op verschillende manieren plaatsvinden en is goed te
combineren met andere interventies. Cognitieve herstructurering is een mogelijke
aanvulling op de exposure vanwege het effect op de langere termijn (Bryant et al.,
2003).
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4.4

Conclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek

Om een goede functionele outcome te bewerkstelligen bij patiënten met hand- of
armletsel naast een reconstructieve operatie en fysieke revalidatie ook behandeling
van de traumatische ervaring noodzakelijk. De psychologische gevolgen kunnen een
grote invloed uitoefenen op de functionele outcome. Naast begeleiding bij het fysiek
herstel zal in veel gevallen ook psychologische begeleiding nodig zijn. Door middel
van passende psychologische interventies zal de invloed van psychologische stress
kunnen worden verminderd. Daarnaast zal het psychische leed van de patiënt
worden verkort door psychologische hulp.
Het zou nuttig zijn als er meer onderzoek komt naar de timing van psychologische
interventies voor patiënten met handletsel. Het lijkt erop dat vroege interventie
geïndiceerd is maar het bewijs hiervoor is nog gebrekkig. Verder zou onderzocht
moeten worden welke interventie het meest effectief is. Exposure, al dan niet in
combinatie met andere interventies ontleend aan de cognitieve gedragstherapie, lijkt
hiervoor het meest in aanmerking te komen. Onderzoek moet laten zien of dit
werkelijk zo is. Een gecontroleerd onderzoek met verschillende besproken condities
kan nuttige informatie over de werkzaamheid van interventies geven.
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