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https://www.youtube.com/watch?
v=0DWxaO5D0Bs 



CGTpsychose 

CGTangst + 

= 
Bijzondere 
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cognitieve model: de 4 G’s 
•  Gebeurtenis: Het is nacht en de trap kraakt 

•  Gedachten: “Daar komt een inbreker de trap op” 

•  Gevoel: Angst  

•  Gedrag: Verkrampt in bed rechtop zitten 



Identificeren belangrijkste cognities en bijbehorende 
vermijdingsgedrag 

 

Disfunctionele cognities en nut  
vermijdingsgedrag uitdagen 

 

Toetsen cognities/  
verwachtingen 

 

‘Integreren in visie op 
Werkelijkheid’ 

 

CGT | interventie 



gedragsexperimenten 

BELEVEN IS GELOVEN 
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de 4 G’s bij achterdocht 
•  Gebeurtenis: Piet ziet mensen met zonnebrillen op 

straat die hem sterk opvallen.  
 
•  Gedachte: “Ze zijn op mij afgestuurd, ze houden 

mij in de gaten” 

•  Gevoel: Bang en geïrriteerd 

•  Gedrag: Naar huis vluchten, extra opletten op 
mensen met zonnebrillen, soms boos roepen 



de 4 G’s bij stemmen 
•  Gebeurtenis: Anneke hoort stemmen die 

opdrachten geven en zeggen dat ze slecht is. 

•  Gedachten: “Ik moet gehoorzamen, want ze zijn 
machtig en willen mij kwaad doen” 

•  Gevoel: Angst 

•  Gedrag: Gehoorzamen, thuisblijven, niet gaan 
werken 
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Incongruente hulpvraag 
 

Gebrekkig ziekte-inzicht 



incongruente hulpvraag 
•  Cliënt wil wel praten over stemmen 

  ……maar geen therapie 
•  Cliënt wil dat men hem eindelijk eens gelooft 

  ……maar geen therapie 
•  Cliënt wil uitzoeken wat er gebeurd is / wat hem overkomt 

  ……maar geen therapie 

	Aanslui9ng	zoeken	bij	lijdensdruk,	en	beleving	
van	de	cliënt.	Samen	een	taakgericht	‘team’	
vormen	dat	zaken	onderzoekt	en	toetst.	
	



Therapeutische relatie is afhankelijk van 
•  fase van de therapie  
•  voornaamste symptomen 
•  mate van ziekte-inzicht 
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opvattingen 

Cognitief 
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Mijn	buren	
willen	me	

vermoorden	

Ze	
verplaatsen	

dingen	in	mijn	
huis	

Ze	komen	in	
mijn	huis	als	
ik	er	niet	ben	

Ze	maken	
lawaai	om	
mij	te	laten	
weten	dat	ze	
me	gaan	
pakken	

Ze	doen	aardig	
om	mij	op	het	
verkeerde	been	

te	zeIen	

Ze	verplaatsen	
mijn	vuilcontainer	
om	me	te	zieken	

Er	worden	veel	
mensen	vermoord	

in	Nederland	

De	buren	
veroorzaken	via	
straling	buikpijn		

De	nieuwslezer	
waarschuwt	mij	
met	indirecte	
berichten	

Centrale	
overtuiging	

perifere	
overtuigingen	
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therapeutische relatie 
•  Leek: ‘Jeetje wat eng. Bent u al naar de politie geweest?’ 
•  Expert: ‘Waar u last van hebt, dat noemen wij 

hallucinaties. Dit zijn intern gegenereerde processen die 
als waarneming beleefd worden.’  

•  Coach: ‘U hebt het vertrouwen in uw eigen vermogens 
verloren. U kunt veel meer dan u denkt. Laten we eens 
kijken welke eerste stappen u kunt gaan zetten.’ 



Socratische dialoog | Columbo techniek 
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bijzondere inhoud? 



Sociaal	evalua+eve	bezorgdheden	100%	

(bv.	Angst	voor	afwijzing,	gevoelens	van	kwetsbaarheid,	gedachten	dat	de	wereld	gevaarlijk	is)		

Betrekkingsideeën	93%	

(bv.	Mensen	die	over	je	praten,	bekeken	worden)	

Gemiddelde	dreiging	30%	

(bv.	Mensen	die	uitvallen	tegen	je	om	je	
te	pakken	te	nemen)	

Milde	dreiging	70%	

(bv.	Mensen	die	je	bewust	proberen	te	irriteren)	

						Erge	dreiging	4%	
bv.	Mensen	die	je	proberen		
kwaad	te	doen,	samen-	

zweringen,	groep	mensen.	
	

Freeman	et	al	(2005)	
	
N=1202	
	



aug 2013 

GZ Dag 2 van 2 
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N = 2608!

TYPE TRAUMA (eenmalig of vaker)" %"
Seksueel misbruik" 32.8"

Lichamelijke mishandeling" 41.6"

Traumatische psychotische episode" 78.8"

Emotionele mishandeling in de kindertijd" 57.9"

Overige trauma’s (ongeval, ramp, oorlog)" 37.6"

Ernstige verwaarlozing" 30.7"

de	Bont	et	al.	(2015)	Br	J	Psychiatry	



Achim et al. Schizophr Bull 2011, 37(4):811-21"

de Bont et al. Br J Psychiatry 2015,"



‘DOSIS RESPONS’ EFFECT    ! !  !"

Ernst, frequentie en 
duur traumatisering

kans op 
psychose 
+ 
negatieve 
prognose


Bentall,	Wickham,	Shevlin,	&	Varese	(2012)	



Trauma	

Psychose	

PTSS	





Trauma	

Psychose	

PTSS	



meer	weten?	



terug naar de bijzondere 
inhoud 



weerleggen van paranoia 

•  Correctieve ervaringen worden 
vermeden 

•  Cognitieve tendensen gijzelen de 
patiënt in paranoïde cirkels 

•  Tegenspreken helpt niet 
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dopamine  = 
markeerstift 

Ø Het dopamineniveau kan bij cliënten op 
willekeurige momenten toenemen.  

Ø Zo kan een toevallige en triviale stimulus in het 
midden van de aandacht komen te staan. 

    
Deze stimulus kan beladen worden met het 

gevoel dat deze van grote persoonlijk betekenis 
is. Bijv. persoonlijke boodschappen televisie 



cognitieve tendensen 
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Selec9eve	aandacht	voor	gevaar	
•  Verhoogde	arousal	
•  Verlaagde	drempel	voor	nieuw	gevaar	

	

	



cognitieve tendensen 
Selec9eve	aandacht	voor	gevaar	

•  Verhoogde	arousal	
•  Verlaagde	drempel	voor	nieuw	gevaar	

	

Springen	naar	conclusies	
•  Geen	secundaire	appraisal	
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cognitieve tendensen 
Selec9eve	aandacht	voor	gevaar	

•  Verhoogde	arousal	
•  Verlaagde	drempel	voor	nieuw	gevaar	

	

Springen	naar	conclusies	
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Confirma9e	tendens	
•  Zoeken	naar	eigen	gelijk	
•  Verwerpen/negeren	strijdige	eviden9e	
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cognitieve tendensen 
Selec9eve	aandacht	voor	gevaar	

•  Verhoogde	arousal	
•  Verlaagde	drempel	voor	nieuw	gevaar	

	

Springen	naar	conclusies	
•  Geen	secundaire	appraisal	

	

Confirma9e	tendens	
•  Zoeken	naar	eigen	gelijk	
•  Verwerpen/	negeren	strijdige	eviden9e	

	

Covaria9e	tendens	
•  Toeval	bestaat	niet	meer	
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https://www.youtube.com/watch?v=1gCEc-
WFxN4 
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7 CGT-protocollen bij psychose 

1.  Stemmen die angst oproepen 
2.  Stemmen die somberheid oproepen 
3.  Stemmen die schaamte oproepen 
 





Dreigementen 

Schelden 

Commentaar 

Ze zijn 
machtig en 
kunnen mij 
en anderen 
kwaad doen. 
Ik moet doen 
wat ze willen.  

ANGST 

   Stem                    Gedachte             Gevoel 

Opdrachten 



Stemmen die angst oproepen 

•  Disfunctionele opvattingen betreffen: 

•  Identiteit 
•  Macht (mentaal en fysiek) 
•  Oncontroleerbaarheid 
•  Alwetendheid 
•  Sociaal hiërarchische positie 



Stemmen die angst oproepen 

•  Disfunctionele gedragingen betreffen: 

•  Gehoorzamen 
•  Vermijden 
•  Goedmaakgedrag 



Stemmen die angst oproepen 

•  Interventies richten zich op: 

•  Reductie in machtsopvattingen 
•  Reductie in opvattingen over alwetendheid 
•  Lagere sociaal-hiërarchische positie van de stemmen 
•  Reductie in ideeën over oncontroleerbaarheid 
•  Wijziging identiteitsopvattingen  
•  Vermindering van gehoorzamen en angst 



Dreigementen 

Schelden 

Commentaar 

Ze hebben 
gelijk over 
me. Ik ben 
inderdaad 
een nietsnut 
en ‘n domme 
sukkel. 

SOMBER 

   Stem               Gedachte             Gevoel 

Opdrachten 



Dreigementen 

Schelden 

Commentaar 

Ze zien wat ik 
doe en denk. 
Ik heb geen 
privacy meer; 
alles van mij 
is nu in het 
openbaar.  

SCHAA
MTE 

   Stem               Gedachte             Gevoel 

Opdrachten 



7 CGT-protocollen bij psychose 

1.  Stemmen die angst oproepen 
2.  Stemmen die somberheid oproepen 
3.  Stemmen die schaamte oproepen 
4.  Overmatige achterdocht 
5.  Ultrahoog risico 
6.  Demoralisatie / negatieve symptomen 
7.  Geesten, duivels, djinns, en magie 

8.  Overige, aparte psychotische klachten 



take home message 

Registreer je op www.gedachtenuitpluizen.nl 
En hou www.traumaenpsychose.nl in de gaten 



dank voor je aandacht!
�

www.traumaenpsychose.nl
  www.gedachtenuitpluizen.nl

	
b.vandervleugel@ggz-nhn.nl


