
Bijlage 1 De zes testen voor de behandelaar

Test 1 Veiligheid

	 Gezagsdragers zijn: …

	 (Gezins)voogd

	 Voldoende fysieke veiligheid

	 Mishandeling gestopt

	 Neutrale persoon die dat controleert: …

	 Fysieke verzorging voldoende

	 Voldoende pedagogische veiligheid (gedragscontrole)

	 Voldoende emotionele veiligheid 

	 Hechtingsfiguur= … (kwantiteit)

	 Continuïteit is wel/niet gegarandeerd 

	 Emotionele steun 

	 Voldoende therapie veiligheid 

	 Ouder/pleger geeft wel/geen toestemming

	 Pleger wel/niet betrekken

Streep door wat er niet van toepassing is en vul in indien nodig. Vink aan als een 

punt voldoende is of helder is. De punten die niet zijn ingevuld of aangevinkt 

zijn, zijn werkpunten. 

Het kind slaagt voor de test als hij voldoende veilig is op alle vier de veilig-

heidsgebieden. 

Test 2 Dagelijks leven

	 Dag- en weekritme

	 Slapen

	 Nachtmerries, herbelevingen en triggers

	 Bedplassen

	 Fysiek fit

	 Eten

	 Zelfzorg

	 School

	 Drug- of alcoholmisbruik

	 Gedragsproblemen

Vink aan als een punt voldoende goed gaat. Omcirkel de werkpunten waaraan 

gewerkt moet worden om traumaverwerking mogelijk te maken.

Het kind slaagt voor deze test als er in het dagelijks leven niet steeds nieuwe 

problemen ontstaan die traumaverwerking in de weg staan. 
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Test 3 Hechting

Deel I  Randvoorwaarden

	 Hechtingsfiguur heeft wel/geen kalm brein: … (kwaliteit)

	 Continuïteit hechting wel/niet gegarandeerd 

	 Psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing wel/niet gestopt.

	 Nodig is: behandeling/ouderbegeleiding/oudercontacten

	 Perspectief wonen wel/niet helder voor het kind, namelijk: … omgang met 

(biologische) ouders is: wonen/weekendregeling/omgangsregeling/begeleide  

omgang/geen contact met: …. 

	 Perspectief in omgang met biologische ouders: … 

Streep door wat er niet van toepassing is en vul in indien nodig. Vink aan als een 

punt voldoende is of helder is. Omcirkel de werkpunten waaraan gewerkt moet 

worden om traumaverwerking mogelijk te maken. 

Het kind slaagt voor deel I van de test als de ouder een voldoende kalm brein 

kan behouden als het kind in paniek is en zijn eigen behoeften niet (meer) op de  

voorgrond staan zijn. Dan is hij in staat is om de benodigde aanpassingen te gaan  

aanbrengen in het ouderschap (opvoedingsvaardigheden op emotioneel niveau).

Deel II  Activeren hechtingssysteem

	 Hechtingssysteem is geactiveerd 

	 Kind zoekt troost en steun bij hechtingsfiguur

	 Kind blijft tijdens stress in contact met hechtingsfiguur en gebruikt hem om 

zichzelf te reguleren

Vink aan als een punt voldoende is. 

Het kind slaagt voor deel II van de test als hij de hechtingsfiguur voldoende 

inschakelt om stress te reguleren.

Test 4 Emotieregulatie

	 Kind weet hoe hij rustig kan worden

	 Kind kent lichaamssensaties

	 Kind kent de vier B’s

	 Kind kan zichzelf ‘dimmen’ als hij boos is

	 Kind kan zichzelf troosten als hij bedroefd is

	 Kind kan zichzelf geruststellen als hij bang is

	 Kind kan gevoelens laten stromen

Vink aan als een punt voldoende is. Omcirkel de punten waaraan gewerkt moet 

worden om traumaverwerking mogelijk te maken. 

Het kind slaagt voor deze test als hij tijdens de traumaverwerking zijn emo-

ties voldoende kan reguleren (zelf of met hulp) om in contact te blijven met de 

therapeut. Hij gaat dan door tot alle trauma’s verwerkt zijn en heeft ook na de 

traumaverwerkingssessie zijn emoties voldoende onder controle om niet zich-

zelf of een ander te verwonden. 

Het kind hoeft deze technieken niet in alle situaties te kunnen toe te passen. 
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Test 5 Zelfbeeld 

	 Ouder/pleger neemt wel/geen verantwoordelijkheid 

	 Ouder/medepleger neemt wel/geen verantwoordelijkheid 

	 Het kind heeft wel/geen andere hechtingsfiguur

	 De cognitieve shift(s) die het kind moet maken is/zijn:

	
	
	

	 De gevolgen van die shift zijn niet nadelig voor het kind

Streep door wat er niet van toepassing is en vul in indien nodig. Vink aan als een  

punt voldoende is of helder is. Omcirkel de punten waaraan gewerkt moet wor-

den om traumaverwerking mogelijk te maken. 

Het kind slaagt voor deze test als de ouder/pleger het kind heeft laten weten 

dat hij verantwoordelijkheid neemt voor de traumatisering van het kind. Of het 

kind heeft een andere hechtingsfiguur en kan afstand nemen van zijn ouder. 

Test 6 De Notendop

	 Het kind heeft een overzicht gemaakt van traumatische herinneringen ter-

wijl hij binnen zijn window of tolerance is gebleven 

Vink aan als dit voldoende is.

Het kind slaagt voor deze test als hij zijn traumatische herinneringen in grote 

lijnen, in een notendop, kan schetsen en binnen zijn window of tolerance blijft. 

Deze test kan ook bij aanvang van een behandeling worden gebruikt als test of 

een kind voldoende stabiel is om meteen te starten met traumaverwerking. 
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