Aanbod
Om jeugdigen met psychotrauma eﬀectief bij te staan, is niet
alleen behandeling, maar ook goede begeleiding in de thuissituatie en een stabiele plek op school en in de klas nodig.
Daarnaast is een goede samenwerking tussen ouders, school,
de omgeving en hulpverleners essentieel.
Behandeling en begeleiding van Jeugdtrauma Herstel Limburg is voor jeugdigen met traumagerelateerde klachten en
enkelvoudig, meervoudig of complex psychotrauma. Doel is
het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.
Het aanbod van Jeugdtrauma Herstel Limburg bestaat uit:
• Individuele traumabehandeling met o.a. EMDR
• Observatie en procesdiagnostiek
• Ambulante begeleiding in de thuissituatie en/of op school
• Kind-ouder interactie begeleiding en samenspel
• Training in psychosociale weerbaarheid / sociale vaardigheden
• Training in mindfulness, yoga, meditatie, ademhaling en
massage
• Training voor hoogsensitieve en/of hoogbegaafde jeugdigen
• Paardencoaching en familieopstellingen
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Vergoeding
Jeugdtrauma Herstel Limburg werkt samen met 18 ZuidLimburgse gemeenten. Afhankelijk van uw hulpvraag of
situatie worden onze diensten vergoed door de gemeente
waarin u woonachtig bent. Neem gerust contact met ons op
voor meer informatie.

“ Trauma gaat niet over herinneringen waardoor
men leeft in het verleden, maar maakt dat men niet
meer in staat is te leven in het hier en nu.
Men verliest de regie over het lichaam en het zelf.
Overleven in plaats van (be)leven... ”

Herstel Veiligheid, Veerkracht en Geluk!

Kenmerken van trauma
Vaak zijn we ons niet bewust van de impact van bepaalde
gebeurtenissen en vragen we ons af waarom een jeugdige
zich op een bepaalde manier gedraagt of voelt. Ook als de
gebeurtenis al een tijdje geleden is, kan een jeugdige hier
nog op reageren. Dit uit zich bijvoorbeeld in prikkelbaarheid en boosheid, of teruggetrokken gedrag en verdriet.

Wat is psychotrauma?
De meeste emotionele, psychische en lichamelijke klachten zijn
traumagerelateerd, al worden ze niet altijd als dusdanig herkend.
Psychotrauma kan de ontwikkeling ernstig verstoren. Om die reden is het noodzaak trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen,
te behandelen én om jeugdigen, ouders en school te begeleiden.
Psychotrauma gaat over de gevolgen van overweldigende ervaringen, waarin een jeugdige gevoelens van onveiligheid,
machteloosheid en hulpeloosheid ervaart. Situaties waarin een
jeugdige zich niet gezien, gehoord, gewaardeerd of gesteund
voelt, of waarin grenzen overschreden worden.
Enkele voorbeelden zijn:
• Uitgelachen of gepest worden, faalervaringen;
• Spanningen, conflicten, ruzies of (valse) beschuldigingen;
• Veranderingen in de thuis- of schoolsituatie;
• Ouder(s) met ziekte, psychische aandoening of verslaving;
• Echtscheiding of overlijden;
• Een ongeval, medische ingreep of ziekte;
• Geweld, bedreiging, verwaarlozing, mishandeling, misbruik;
• Oorlog of een (natuur)ramp.
Wanneer dit soort situaties niet goed verwerkt worden, laten
ze diepe sporen na in het lichaam. Het lichaam blijft dan in een
“vecht- of vluchtstand” staan, waardoor men in een staat van
constante waakzaamheid leeft. Dit wordt zichtbaar in gedrag
– internaliserend (vluchten en bevriezen) of externaliserend
(vechten) – en/of in klachten en problemen.

De meest bekende traumagerelateerde klachten zijn:
• Angst, paniek, fobieën, faalangst, onzekerheid
• Boosheid, prikkelbaarheid, onrust
• Terugtrekken, vermijdingsgedrag
• Verdriet, somberheid, schaamte en schuldgevoelens
• Sociaal terug getrokken gedrag, eenzaamheid,
vervreemding
• Een onveilig gevoel; alertheid en snel schrikken
• Aandacht-, concentratie- en geheugenproblemen
• Herbelevingen/flashbacks
• Lichamelijke klachten, zoals
hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, verhoogde spierspanning, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid
• Bedplassen, slaap-, eetproblemen
• Piekeren, dwanggedachten, moeite met keuzes maken
• Huilerig, drammerig of heel aanhankelijk zijn
• Vertekend zelfbeeld, laag gevoel van eigenwaarde
• Zich snel aangevallen of afgewezen voelen
• Snel van slag raken als iets niet lukt, wantrouwen
• Agressief of impulsief gedrag
• Anderen overal de schuld van geven
• Sterk wisselende emoties
• Hooggevoeligheid (HSP), ADHD/ADD, autisme

Werkwijze
Omdat praten over trauma maar deels helpt, combineert
Jeugdtrauma Herstel Limburg reguliere behandelvormen zoals
EMDR, met complementaire methoden. Lichaamsgerichte én
ervaringsgerichte werkvormen, zoals mindfulness, massage,
yoga, spel- en dramatherapie, beweging en paardencoaching.
Deze integratieve werkwijze sluit aan bij de belevingswereld
van jeugdigen en is niet alleen laagdrempelig, maar levert ook
nog eens zeer goede resultaten op.
Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair
team van specialisten op het gebied van traumaverwerking.
Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van de jeugdige en/of
het gezin.
Jeugdigen leren zichzelf (weer) te accepteren en trots te zijn
op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve
ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan én stress en
conflicten te hanteren of op te lossen.
Ouders krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun kunnen zijn voor hun kind. Ook is er aandacht
voor het verbeteren of herstellen van de relatie/hechting tussen kind en ouder(s); het vergroten van de sensitiviteit en responsiviteit.
School en/of leerkrachten krijgen ondersteuning om goed
om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag
van een getraumatiseerde leerling. Door traumasensitief les
te geven, wordt het klassenklimaat veiliger en komt het kind
weer toe aan leren.

