
SpoedeiSende hulp

Posttraumatische 
stressstoornis (Ptss)

inleiding
U bent op de Spoedeisende Hulp gekomen omdat u een traumatische gebeurtenis 
heeft meegemaakt. Hoe iemand reageert op dergelijke gebeurtenissen verschilt. 
Dezelfde gebeurtenis kan door de een als erg traumatisch worden ervaren, terwijl 
dit voor een ander veel minder het geval is. Gevoelens die u kunt ervaren na 
een traumatische gebeurtenis zijn bijvoorbeeld intense angst, hulpeloosheid en 
afschuw.
 
Wat is Ptss?
PTSS staat voor PostTraumatische StressStoornis. PTSS is een angststoornis die 
sommige mensen ontwikkelen nadat zij een traumatische gebeurtenis hebben 
meegemaakt,  zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk, bedreiging, seksuele misdaad 
of een andere bedreigende/angstaanjagende situatie. Zowel kinderen als volwas-
senen kunnen PTSS ontwikkelen.
 
Niet alle mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken ontwikkelen PTSS. 
Het is normaal om na een traumatische gebeurtenis psychische klachten te erva-
ren zoals angst, nachtmerries of een schuldgevoel. Dit  betekent niet dat u PTSS 
heeft of dit gaat ontwikkelen. In de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over. 
Er kan sprake zijn van PTSS als de klachten langer aanhouden dan vier weken en 
duidelijk leiden tot spanningen. Of als iemand door de klachten niet meer goed 
kan  functioneren in beroep of relaties. De meeste mensen die een traumatische 
gebeurtenis meemaken houden er geen blijvende psychische schade aan over.
 
Wat zijn de verschijnselen?
De verschijnselen van PTSS zijn vaak niet specifiek en daarom ook moeilijk te her-
kennen. Personen met verschijnselen zoeken vaak eerst een eigen verklaring voor 
deze klachten voordat ze hulp gaan zoeken. Het kan moeilijk zijn om het verband 
te leggen tussen de klachten en de traumatische gebeurtenis.
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Er zijn drie soorten verschijnselen die kunnen wijzen op PTSS:
 
herbelevingsverschijnselen
•	 Flashbacks - herbeleven van het trauma, inclusief lichamelijke klachten zoals zwe-

ten en een snelle hartslag.
•	 Nachtmerries.
•	 Beangstigende gedachten.
 
vermijdingsverschijnselen
•	 Ontwijken van plaatsen, gebeurtenissen of objecten die kunnen herinneren aan de 

ervaring.
•	 Zich emotioneel verdoofd voelen.
•	 Voelen van sterke schuld, depressie of bezorgdheid.
•	 Verminderde interesse in activiteiten die eerder leuk waren.
•	 Moeite hebben om zich de traumatische gebeurtenis te herinneren.
 
verschijnselen van spanning en verhoogde waakzaamheid
•	 Gespannenheid, gejaagdheid, geen rust of geduld hebben en constant alert zijn.
•	 Schrikachtigheid en overgevoeligheid.
•	 Prikkelbaarheid, woedeaanvallen en huilbuilen.
•	 Somberheid en gebrek aan plezier en interesse.
•	 Grote vermoeidheid, slecht in- of doorslapen.
•	 Concentratieproblemen.
 
Behandeling
Er zijn meerdere methoden om PTSS te behandelen. De eerste stap is om de diag-
nose PTSS te stellen; stap twee om een passende behandeling te vinden.  
 
Wat nu?
Als u klachten overhoudt na het meemaken van een traumatische gebeurtenis, twijfel 
dan niet om contact op te nemen met uw huisarts.
 
Wilt u meer informatie over Ptss?
Neem dan contact op met uw huisarts.
 
U kunt voor meer informatie ook kijken op:
www.slachtofferhulp.nl
www.psychischegezondheid.nl/ptss


