
Anne van den Ouwelant werkt als internationaal 
trainer traumasensitieve ondersteuning en is onder 
meer psychotraumaconsultant, cultureel antropoloog 
en kunstzinnig therapeut. In 2018 richtte ze met 
Herman Nugteren, die als beroepsmilitair werd 
uitgezonden naar Bosnië en Herzegovina, Trauma 
Company op. 

In deze handleiding worden de symbolen toegelicht 
 

trainingen traumasensitieve ondersteuning. Deze  
symbolen verduidelijken aan getraumatiseerden,  
hun familie, verzorgers en andere professionals  
wat er precies gebeurt in de hersenen en het lichaam 
tijdens en na traumatische ervaringen.
De symbolen zijn niet door Van den Ouwelant bedacht; 

 
te werken in de opleidingen voor Psychotrauma- 
consultants en Traumatherapie.

bepaalde delen van de hersenen (de amygdala, de 
hippocampus, het Broca-spraakcentrum en de (pre)- 
frontale cortex) doen in veilige situaties, en wat ze doen 
in onveilige situaties – zowel in het geval van eenmalig 
als in het geval van chronisch trauma. De daarbij weer-
gegeven symbolen zijn uiterst verhelderend. Zo wordt 
de amygdala, die alle binnenkomende informatie checkt 
op veilig/onveilig, gesymboliseerd door de alarmbel. 
En het symbool voor de hippocampus, die informatie 
en herinneringen opslaat, is een ordner.
Vervolgens wordt beschreven hoe de herinnering  
aan een traumatische ervaring wordt opgeslagen  
(gefragmenteerd) en daarna wat de automatische  

 
aanpassen), vluchten, vechten of bevriezen. Ook  
worden kort de kenmerkende gedragingen van  
deze automatische overlevingsreacties beschreven.
De handleiding besluit met hoe door de omgeving 
traumasensitieve ondersteuning gegeven kan worden. 

De handleiding is speciaal gemaakt voor trainingen  
van Trauma Company. Echter: voor iedereen die wil  
weten hoe trauma ontstaat en wat de gevolgen zijn,  
is dit boekje zeer de moeite waard. Voor mij is het  
een heldere en overzichtelijke samenvatting van het 
theoretische deel van de training die ik volgde. Het is 
zeker denkbaar dat de handleiding aanleiding kan zijn 
om je als begeleider verder in trauma te gaan verdiepen,  

wanneer je naar gedrag kijkt een verkeerde diagnose 
kan voorkomen. Dat is namelijk het verwarrende: de 
gevolgen van trauma lijken vaak op het gedrag dat we 
ook signaleren bij de diagnose ADHD of autisme. Het is 
dus echt van groot belang om bij dergelijk gedrag niet 
meteen een stoornis te veronderstellen.
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Lezersactie! Wil je kans maken op een gratis  
exemplaar van dit boek? Kijk dan op pagina 43.
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