
Trauma of geen trauma? 

Hoe herken je het?

Psychotrauma Een praktische handreiking voor medewerkers in het reguliere VO regio Anrhem.
Bekijk wat je kan doen en waar je terecht kan voor ondersteuning en hulp aan nieuwkomersleerlingen.

Deze handreiking is een gesprekspapier n.a.v. 
de workshop trauma i.s.m. GGNet Centrum voor interculturele GGZ

Expertisecentrum ISK

regio Arnhem

Investeren in veerkracht 

Psychotrauma is het gevolg van een schokkende gebeurtenis. 
Het uit zich in psychische klachten, overweldigende emoties (stress) 
en ook vaak lichamelijke effecten. Niet elke schokkende 
of traumatische gebeurtenis leidt tot een trauma.
 
 
 

  

 
-Herbelevingen
-Lichamelijke klachten
-Vermijding
-Onveilig gevoel en negatief beeld van zichzelf
-Plotselinge spanningen en uitbarstingen

 
 
 

  

Overleg bij vermoedens van trauma met collega’s en het zorgteam. 
Voer gezamenlijk het gesprek met ouders/voogd o.b.v. passende culturele insteek.
Een verwijzing voor behandeling kan via jeugdarts, CJG, GGD, Huisarts en Nidos.

Gespecialiseerde centra zijn:

 
 
 

  

Doe actief kennis op over psychische problemen via  

-Overdreven heftige reacties op kleine gebeurtenissen, geluiden, geuren.
-Schrikreactie op eigen lichamelijke reacties zoals versnelde 
hartslag of ademhaling.
-Vermijden van bepaalde gespreksonderwerpen, 
plaatsen of situaties.
-Vuchten in games, andere bezigheden of middelen.
-Geheugenverlies over de schokkende gebeurtenissen.
-Praat negatief over zichzelf en geeft zichzelf overal de schuld van.
-Sombere, depressieve stemming of onverschilligheid.
-Verhoogde prikkelbaarheid met eventueel uitbarstingen.
-Nemen van opvallend grote risico’s of juist elke risico vermijden.
-Concentratieproblemen.
-Tonen van weinig emoties, vaak komt daar ruimte 
voor als er meer rust/stabiliteit is.

Uiting van een kind dat zich onveilig voelt o.b.v. flight, fleeze, flight-model

 
 
 

  

Waar kan ik op letten als docent?

Overleggen en doorverwijzen

Wat kan ik voor de leerling doen?

-Rustig blijven als emoties zich uiten.
-De lesstof in kleine porties aanbieden. 
-Een vertrouwensband opbouwen.
-Signaleren en luisteren; niet veel doorvragen over gebeurtenis(sen) zelf. 
-Het zelfvertrouwen vergroten. 
-Sporten aanmoedigen.
-De talenten en krachten van de leerling niet onderschatten.

Waar moet ik rekening mee houden 
in het contact met ouders?

-Toestemming en doorverwijzing noodzakelijk.
-Ouders zijn vaak niet gewend aan de driehoek school-ouders-kind.
-Stigma op psychische problematiek.
-Vertrouwensband bewerkstelligen.
-Taal is vaak een probleem.
-Interculturele communicatie.
-Ouders zijn soms zelf getraumatiseerd.

Blootstelling aan het trauma van anderen kan leiden 
tot secundaire traumatische stress. Neem zelf ook rust en praat met collega’s,
het zorgteam, of het samenwerkingsverband. Blijf er niet mee zitten.
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