
	   1	  

	  

PSYCHOTRAUMA	  -‐	  Het	  Atriske	  Protocol	  
Het	  Atriske	  Protocol	  is	  ontwikkeld	  door	  de	  heer	  Ton	  Naron	  	  

	  

Het	  Atriske	  Protocol	  is	  een	  behandelmethode	  voor	  (chronische)	  Posttraumatische	  
stressstoornis	  (PTSS)	  waarbij	  ten	  behoeve	  van	  de	  behandeling	  geen	  gebruik	  wordt	  
gemaakt	  van	  	  herbelevingen	  (exposure).	  

Het	  Atriske	  Protocol	  kent	  6	  fasen.	  	  
Fase	  1-‐3	  zijn	  gericht	  op	  de	  behandeling	  van	  de	  directe	  gevolgen	  van	  psychotrauma.	  	  Het	  betreft	  
zowel	  	  enkelvoudig	  als	  meervoudig	  trauma.	  Uniek	  in	  deze	  behandelfase	  is	  dat	  de	  cliënt	  de	  
traumatische	  ervaringen	  tijdens	  de	  behandeling	  niet	  hoeft	  her	  te	  beleven.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  bij	  
het	  Atriske	  Protocol	  geen	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  een	  behandeling	  met	  exposure,	  dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  andere	  therapieën	  voor	  PTSS.	  
Fase	  4-‐6	  staan	  ten	  dienste	  van	  de	  weerbaarheid,	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  cliënt	  en	  zijn/haar	  
kwaliteit	  van	  leven.	  	  Te	  verwachten	  is	  dat	  dit	  deel	  van	  de	  behandeling	  ook	  leidt	  tot	  een	  
aanzienlijke	  afname,	  zeker	  op	  langere	  termijn,	  van	  maatschappelijke	  belasting	  en	  de	  daaraan	  
verbonden	  immateriële	  en	  materiële	  kosten.	  	  

Ton	  Naron	  is	  

-‐ NLPt	  therapeut,	  door	  de	  European	  Association	  for	  Psychotherapy	  volwaardig	  EAP	  
gecertificeerd	  therapeut.	  Hij	  is	  aangesloten	  bij	  de	  NVGH,	  de	  beroepsvereniging	  voor	  
psychotherapie	  en	  bij	  de	  NAP,	  Nederlandse	  Associatie	  voor	  Psychotherapie.	  	  

-‐ Gestalt	  therapeut	  
-‐ 	  NLP	  Master	  Practitioner	  	  
-‐ NLP	  Health	  Practitioner	  en	  Internationaal	  NLP	  Trainer	  	  
-‐ Master	  Destination®	  Coach	  en	  Master	  Destination®	  Therapeut	  	  
-‐ Als	  basis	  het	  diploma	  Psychiatrisch	  Verpleegkundige	  en	  	  	  

HBO	  –VO	  opleiding:	  Opleiden,	  	  Supervisie	  en	  	  Deskundigheidsbevordering.	  	  

Hij	  is	  ruim	  31	  jaar	  werkzaam	  geweest	  in	  de	  psychiatrie,	  als	  verpleegkundige,	  creatief	  therapeut,	  
sociotherapeut,	  hoofd	  sociotherapie,	  hoofd	  psychiatrische	  dagbehandeling	  en	  
innovatiemedewerker	  behandeling.	  Daarna	  werkte	  hij	  negen	  jaar	  als	  parttime	  senior	  consultant	  bij	  
de	  Arbo	  Unie	  naast	  het	  hebben	  van	  zijn	  eigen	  therapie-‐	  en	  coaching-‐praktijk.	  	  
Sinds	  1999	  heeft	  hij	  zich	  toegelegd	  op	  het	  behandelen	  van	  Psychotrauma	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  
het	  Atriske	  Protocol.	  Ton	  Naron	  is	  ook	  ervaringsdeskundige	  met	  betrekking	  tot	  chronisch	  en	  
complex	  trauma.	  Vanaf	  2008	  	  is	  hij	  fulltime	  werkzaam	  in	  Naron	  Praktijk	  samen	  met	  zijn	  vrouw	  
Laury	  Naron.	  Zij	  was	  voor	  ze	  in	  2004	  naar	  Nederland	  	  kwam	  18	  jaar	  werkzaam	  in	  Amerika	  als	  
Psychotherapeut	  o.m.	  in	  het	  behandelen	  van	  Complex	  Trauma.	  	  
Vanaf	  1999	  tot	  heden	  heeft	  Ton	  Naron	  meer	  dan	  100	  mensen	  behandeld	  met	  de	  eerste	  drie	  fasen	  en	  
ten	  dele	  de	  vierde	  fase	  van	  het	  Atriske	  Protocol.	  Vanaf	  	  2014	  is	  de	  vierde	  fase	  als	  geheel	  toegevoegd	  
aan	  de	  behandeling	  en	  in	  2015	  de	  fasen	  vijf	  en	  zes.	  Het	  	  uitvalpercentage	  d.w.z.	  het	  percentage	  
cliënten	  dat	  de	  behandeling	  voortijdig	  afbrak	  is	  zeer	  laag,	  minder	  dan	  5	  %.	  	  

De	  naam	  Atriske	  staat	  symbool	  voor	  de	  weg	  die	  mensen	  hebben	  te	  gaan	  door	  pijnlijke,	  schokkende	  
en	  traumatische	  ervaringen	  heen,	  om	  te	  verwerken	  wat	  men	  heeft	  doorgemaakt.	  Deze	  weg	  wil	  
betekenis	  geven	  aan	  wat	  men	  heeft	  doorgemaakt	  zodat	  men	  weer	  in	  vrijheid,	  liefde	  en	  respect	  
volwaardig	  kan	  leven.	  
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Het	  Atriske	  Protocol	  in	  6	  fasen.	  	  
Fase	  1	  t/m	  3	  werden	  van	  1999	  tot	  2004	  ontwikkeld	  en	  geïmplementeerd.	  Deze	  fasen	  zijn	  gericht	  
op	  de	  behandeling	  van	  de	  directe	  gevolgen	  van	  psychotrauma.	  Het	  betreft	  zowel	  enkelvoudig	  als	  
meervoudig	  (gestapeld)	  trauma.	  	  Ook	  bieden	  deze	  drie	  behandelfasen	  uitkomst	  voor	  mensen	  die	  
ernstig	  getraumatiseerd	  zijn	  als	  gevolg	  van	  oorlogsgeweld	  en/of	  onderdrukking.	  Indien	  als	  
gevolg	  van	  trauma	  vergeving,	  schuld,	  schaamte	  of	  een	  blokkade	  in	  de	  rouwverwerking	  het	  leven	  
belasten	  kunnen	  deze	  drie	  behandelfasen	  meestal	  uitkomst	  bieden.	  Tot	  slot	  kan	  er	  sprake	  zijn	  
van	  emotionele	  verstrengelingen	  die	  de	  mogelijkheid	  van	  adequate	  behandeling	  in	  de	  weg	  staan.	  
Ook	  hier	  biedt	  het	  Atriske	  Protocol	  processen	  die	  een	  uitweg	  bieden	  en	  de	  persoonlijke	  vrijheid	  
teruggeven	  aan	  de	  verstrikte	  persoon.	  

Toen	  bleek	  dat	  in	  het	  bijzonder	  de	  ernstig	  getraumatiseerde	  cliënten	  (met	  meervoudig	  PTSS)	  	  na	  
hun	  behandeling	  nog	  niet	  echt	  het	  volle	  leven	  aangingen	  of	  bleken	  stil	  te	  blijven	  staan	  in	  hun	  
ontwikkeling,	  heeft	  Ton	  Naron	  de	  fasen	  4-‐6	  ontwikkeld.	  

De	  veronderstelling	  is	  dat	  de	  fasen	  4-‐6	  van	  grote	  betekenis	  zijn	  voor	  het	  opheffen	  van	  blokkades	  
en	  een	  wezenlijke	  bijdrage	  leveren	  naar	  een	  actief	  leven	  in	  verbinding	  en	  het	  ervaren	  van	  
betekenis	  en	  zingeving.	  	  Dit	  is	  van	  groot	  belang	  	  voor	  de	  cliënt	  en	  zijn	  naasten;	  partner,	  kinderen,	  
familie	  en	  vrienden.	  Ook	  is	  te	  verwachten	  dat	  een	  behandeling	  van	  deze	  cliënten	  met	  
meervoudig	  trauma	  en	  chronisch	  PTSS,	  volgens	  	  het	  volledige	  protocol,	  	  de	  samenleving	  veel	  zal	  
opleveren,	  zowel	  materieel	  als	  immaterieel.	  	  

Van	  mogelijk	  toekomstige	  betekenis	  is	  Narons	  ervaring	  in	  het	  behandelen	  van	  allochtone	  
cliënten.	  In	  de	  jaren	  2007	  tot	  2012	  heeft	  hij	  ±	  40	  allochtone	  mensen	  behandeld,	  die	  vanuit	  de	  
sociale	  dienst	  en	  andere	  instellingen	  naar	  hem	  werden	  verwezen,	  met	  ondersteuning	  van	  een	  bij	  
de	  behandeling	  aanwezige	  tolk.	  Deze	  mensen	  waren	  ernstig	  getraumatiseerd	  als	  gevolg	  van	  
oorlog-‐	  en	  onderdrukkingsgeweld,	  seksueel	  misbruik,	  verkrachtingen	  en	  trauma	  als	  gevolg	  van	  
eerwraak.	  De	  behandeling	  met	  de	  eerste	  twee	  fasen	  bleek	  zeer	  goede	  resultaten	  te	  geven.	  Zo	  had	  
men	  geen	  last	  meer	  van	  herbelevingen	  en	  nachtmerries	  en	  was	  er	  een	  aanzienlijke	  afname	  van	  
depressieve	  klachten	  en	  slapeloosheid.	  Ook	  	  gaven	  de	  	  cliënten	  aan	  veel	  minder	  last	  te	  hebben	  
van	  schaamte,	  	  schuld	  en	  wraakgevoelens.	  Helaas	  was	  er	  maar	  een	  zeer	  beperkt	  herstel	  van	  
lichamelijke	  klachten,	  zoals	  hoofdpijn,	  rug-‐	  en	  buikpijn,	  fybromyalgie	  ed..	  Ook	  bleven	  er	  
depressieve	  klachten	  bestaan	  die	  sterk	  verband	  hielden	  met	  rouw,	  het	  afscheid	  hebben	  moeten	  
nemen	  van	  land,	  de	  vertrouwde	  cultuur,	  familie	  en	  het	  verlies	  aan	  betekenis,	  zingeving	  en	  status.	  
Door	  veranderingen	  in	  het	  overheidsbeleid	  stopte	  de	  doorverwijzing	  ten	  behoeve	  van	  het	  
behandelen	  van	  deze	  categorie	  cliënten.	  Daardoor	  heeft	  Ton	  Naron	  helaas	  niet	  verder	  kunnen	  
werken	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  deze	  behandeling,	  specifiek	  gericht	  op	  de	  narratieve	  en	  fysieke	  
klachten	  van	  deze	  	  categorie	  cliënten.	  	  

De	  zes	  fasen	  in	  vogelvlucht:	  	  
Fase	  1:	  De	  intake,	  inclusief	  psycho-‐educatie.	  
Naast	  de	  eerste	  verkenning	  en	  inventarisering	  van	  de	  klachten	  van	  de	  cliënt	  maakt	  psycho-‐
educatie	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  uit	  van	  de	  intake.	  In	  die	  psycho-‐educatie	  wordt	  kennis	  
overgedragen	  over	  het	  ontstaan,	  de	  effecten	  en	  de	  mogelijke	  behandeling	  van	  PTSS,	  zonder	  
herbeleving	  van	  de	  traumatische	  gebeurtenis.	  Eerst	  wordt	  de	  werking	  van	  de	  hersenen	  
uitgelegd:	  hoe	  door	  schokkende	  ervaringen	  de	  bilaterale	  integratie	  in	  de	  hersenen	  kan	  stagneren	  
met	  als	  mogelijk	  gevolg	  herbelevingen	  en	  nachtmerries.	  Vervolgens	  worden	  de	  effecten	  van	  
onbehandelde	  PTSS	  uitgelegd,	  zoals	  stagnatie	  in	  groei	  en	  ontwikkeling	  en	  hoe	  
overlevingsstrategieën	  het	  leven	  gaan	  beheersen,	  door	  hun	  noodzaak	  om	  in	  control	  te	  zijn.	  
Verder	  wordt	  uitgelegd	  welke	  effecten	  dat	  heeft	  op	  microniveau	  en	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  
kinderen;	  en	  hoe	  dat	  generatief	  en	  op	  macroniveau	  kan	  doorwerken	  in	  de	  samenleving.	  Ook	  
komen	  onder	  andere	  schuld,	  schaamte,	  mogelijk	  gestagneerde	  rouw,	  emotionele	  verstrengeling	  
en	  de	  noodzaak	  tot	  vergeven	  aan	  de	  orde.	  	  
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De	  anamnese	  is	  gericht	  op	  het	  traumatisch	  gebeuren.	  Daarnaast	  wordt	  de	  achtergrond	  van	  de	  
cliënt	  in	  kaart	  gebracht,	  zoals	  de	  kindertijd	  en	  de	  levens-‐	  en	  overlevingsstrategieën	  die	  men	  van	  
huis	  en	  vanuit	  de	  cultuur	  heeft	  meegekregen.	  Tenslotte	  worden	  de	  klachten	  en	  symptomen	  in	  
kaart	  gebracht	  door	  middel	  van	  de	  4DKL	  en	  de	  PTSS	  klachtenschaal	  en	  vanaf	  2015	  worden	  de	  
overlevingsstrategieën	  in	  kaart	  gebracht	  door	  middel	  van	  de	  UCL-‐90.	  

In	  een	  vervolgintakegesprek	  wordt	  de	  partner	  geïnformeerd	  over	  de	  behandeling	  en	  wordt	  
eventuele	  aanvullende	  informatie	  verkregen.	  Soms	  worden	  ook	  de	  kinderen	  hierbij	  betrokken.	  	  
Het	  eerste	  intakegesprek	  duurt	  gemiddeld	  2,5	  uur,	  de	  vervolgintake	  gemiddeld	  1,5	  uur.	  	  
	  
Fase	  2:	  
De	  memorybank	  integratie	  
In	  de	  tweede	  fase	  worden	  de	  herbelevingen	  	  en/of	  nachtmerries	  behandeld	  die	  heftige	  
gevoelens	  van	  angst	  en/of	  walging	  oproepen.	  Eerst	  de	  stilstaande	  beelden	  (shockbeelden)	  die	  
heftige	  herbelevingen	  oproepen.	  Daarna	  de	  ‘film(s)’	  die	  herbelevingen	  of	  nachtmerries	  tot	  
gevolg	  hebben.	  Door	  de	  behandeling	  in	  fase	  2	  worden	  de	  ervaringen	  een	  herinnering	  aan	  de	  
traumatische	  gebeurtenis	  die	  voorbij	  is.	  De	  schokkende	  traumatische	  ervaringen	  kunnen	  dan	  
niet	  meer	  in	  herbeleving	  worden	  opgeroepen.	  Ook	  de	  met	  het	  trauma	  samenhangende	  
herbelevende	  nachtmerries	  behoren	  na	  deze	  behandeling	  tot	  de	  verleden	  tijd.	  Uniek	  in	  deze	  
behandelfase	  is	  dat	  de	  cliënt	  de	  traumatische	  ervaringen	  tijdens	  de	  behandeling	  niet	  hoeft	  her	  te	  
beleven.	  	  
	  
In	  deze	  fase	  is	  wederom	  psycho-‐educatieve	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  in	  de	  behandeling.	  Daarbij	  
gaat	  het	  ook	  om	  interventies,	  adviezen	  en	  activiteiten,	  die	  gericht	  zijn	  op	  stabilisatie,	  
symptoomreductie	  en	  veiligheid.	  Met	  name	  voor	  chronisch	  getraumatiseerde	  cliënten	  is	  dit	  van	  
groot	  belang.	  De	  adviezen	  en	  activiteiten	  zijn	  o.m.	  gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  zelfzorg,	  
herstellen	  van	  dag-‐	  nacht-‐	  en	  slaap-‐waakritme,	  dag	  structurering,	  ontspanning	  en	  grounding,	  
activeren	  van	  een	  constructief	  sociaal	  netwerk	  en	  het	  afbouwen	  en	  stoppen	  van	  mogelijk	  
destructief	  gedrag.	  	  
Memorybankintegratie	  en	  stabilisatie	  gaan	  hand	  in	  hand.	  Door	  de	  bilaterale	  integratie	  ervaart	  de	  
cliënt	  een	  indrukwekkende	  afname	  van	  de	  lijdensdruk.	  Er	  komt	  een	  eind	  aan	  herbelevingen	  en	  
nachtmerries.	  Dit	  motiveert	  de	  cliënt	  en	  stelt	  hem	  in	  staat	  het	  stabilisatieprogramma	  uit	  te	  
voeren.	  	  

Deze	  fase	  duurt	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  en	  de	  duur	  van	  traumatische	  ervaringen	  drie	  tot	  tien	  
uur.	  De	  zittingen	  duren	  één	  tot	  anderhalf	  uur	  en	  vinden	  één	  keer	  per	  week	  of	  per	  twee	  weken	  
plaats.	  	  

Fase	  3:	  
De	  Narratieve	  integratie	  
In	  de	  ontwikkeling	  van	  deze	  fase	  werd	  Naron	  zich	  steeds	  meer	  bewust,	  dat	  getraumatiseerde	  
mensen	  vaak	  meer	  lijden	  aan	  gevoelens	  van	  schaamte	  dan	  van	  schuld.	  De	  schaamtegevoelens	  die	  
de	  eigenwaarde	  aantasten.	  De	  gedachten	  en	  gevoelens	  die	  daardoor	  kunnen	  ontstaan	  van	  
machteloosheid	  en	  waardeloos-‐zijn	  kunnen	  leiden	  tot	  suïcidegedachten	  of	  –handelingen	  ,	  
zelfdestructief	  gedrag,	  het	  verlangen	  te	  ontsnappen,	  zichzelf	  terug	  te	  trekken,	  te	  isoleren	  en	  
vervreemding	  of	  ze	  kunnen	  de	  bron	  worden	  van	  obsessieve	  wraakgevoelens	  en	  -‐gedachten	  of	  
agressieve	  daden.	  

In	  deze	  behandelfase	  worden	  schuld-‐,	  wraak-‐	  en	  schaamtegevoelens	  behandeld	  door	  middel	  van	  
geprotocolleerde	  processen.	  De	  processen	  zijn	  gericht	  op	  het	  oplossen	  van	  schaamte-‐	  schuld-‐	  of	  
wraakgevoelens	  	  -‐	  op	  vergeving,	  herstel	  van	  eigenwaarde,	  zelfrespect	  en	  weerbaarheid.	  	  
Dit	  is	  van	  wezenlijk	  belang	  voor	  het	  integreren	  van	  de	  traumatische	  ervaring(en)	  zodat	  vanuit	  
verbinding,	  respect	  en	  mededogen	  de	  ervaringen	  een	  betekenisvolle	  plaats	  krijgen	  in	  het	  leven	  
van	  de	  cliënt.	  	  
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Er	  kan	  ook	  sprake	  van	  gestagneerde	  rouw.	  Deze	  stagnatie	  kan	  in	  deze	  fase	  door	  een	  specifiek	  
daarvoor	  ontwikkeld	  behandelingsproces	  worden	  opgeheven.	  	  
In	  geval	  van	  emotionele	  verstrengeling	  maakt	  een	  ontstrengelingsproces	  daar	  een	  einde	  aan.	  
Soms	  blijkt	  tijdens	  de	  intake,	  dat	  dit	  proces	  in	  de	  eerste	  fase	  uitgevoerd	  moet	  worden.	  Waar	  
nodig	  is	  er	  ook	  in	  deze	  fase	  psycho-‐educatieve	  inbreng.	  	  

Aan	  het	  eind	  van	  deze	  fase	  met	  een	  doorloop	  naar	  fase	  4	  wordt	  de	  cliënt	  aangemoedigd	  om	  in	  
zijn/haar	  dagelijks	  leven	  allerlei	  situaties	  te	  bezoeken	  die	  de	  cliënt	  opnieuw	  met	  de	  
traumatische	  ervaring(en)	  in	  verbinding	  brengen.	  De	  ervaringen	  die	  de	  cliënt	  daarbij	  opdoet	  
dienen	  als	  een	  evaluatie	  op	  de	  behandeling	  die	  in	  de	  eerste	  drie	  fasen	  heeft	  plaatsgevonden	  en	  
ze	  zijn	  de	  input	  naar	  activiteiten	  in	  de	  4de	  en	  5de	  fase.	  
De	  Narratieve	  fase	  wordt	  afgesloten	  met	  het	  vertellen	  of	  op	  schrift	  stellen	  van	  het	  levensverhaal.	  	  
Naast	  positieve-‐	  en	  andere	  sleutelervaringen	  krijgt	  de	  traumatische	  gebeurtenis(sen)	  en	  de	  
daarmee	  verbonden	  ervaringen	  een	  plek	  ten	  behoeve	  van	  erkenning	  en	  herkenning.	  Ook	  legt	  de	  
cliënt	  daarmee	  getuigenis	  af	  van	  de	  manier	  waarop	  hij/zij	  de	  ervaring	  	  een	  waardevolle	  
betekenis	  heeft	  of	  wil	  gaan	  geven	  in	  zijn	  of	  haar	  leven.	  Deze	  activiteit	  is	  de	  basis	  voor	  en	  de	  brug	  
naar	  fase	  4-‐6	  van	  het	  Atriske	  Protocol.	  	  	  
Fase	  3	  duurt	  vijf	  tot	  vijftien	  uur,	  afhankelijk	  van	  wat	  er	  speelt.	  

Fase	  4:	  
De	  Ego-‐state	  integratie 
Negatieve	  cognities	  (NC),	  zoals	  bijvoorbeeld	  ik	  ben	  stom,	  ik	  ben	  een	  laf	  mens,	  ik	  ben	  waardeloos,	  
hopeloos	  of	  machteloos,	  die	  in	  de	  fase	  2de	  en	  3de	  niet	  zijn	  opgelost	  worden	  opgelost	  in	  de	  4e	  fase.	  	  
Daarvoor	  zijn	  in	  de	  4de	  fase	  twee	  specifiek	  daarop	  gerichte	  protocollen	  inzetbaar	  die	  de	  
negatieve	  cognitieve	  cognitie	  volledig	  ontkrachten	  door	  deze	  in	  te	  wisselen	  voor	  een	  positieve	  
cognitie	  (PC)	  d.w.z.	  een	  krachtige,	  geloofwaardige	  persoonsgebonden	  uitspraak	  die	  lijnrecht	  
staat	  tegenover	  de	  NC;	  ik	  voel	  me	  goed	  over	  mezelf,	  	  ik	  voel	  me	  veilig,	  ik	  ben	  baas	  in	  eigen	  huis	  
ed..	  	  Vaak	  zijn	  negatieve	  cognities	  ook	  de	  bron	  van	  ik-‐zwakte	  of	  van	  depressieve	  gevoelens	  die	  
dan,	  indien	  aanwezig,	  aan	  het	  begin	  van	  de	  4de	  fase	  dienen	  te	  worden	  geëlimineerd	  om	  zo	  de	  
volgende	  fasen	  tot	  een	  succes	  kunnen	  maken.	  
	  
Fase	  4	  richt	  zich	  op	  de	  overlevingsstrategieën.	  De	  cliënt	  is	  zich	  meer	  bewust	  van	  zijn/haar	  
negatieve	  overtuigingen	  en	  overlevingsstrategieën	  als	  gevolg	  van	  trauma.	  Processen	  worden	  
aangeboden	  en	  programma’s	  met	  de	  cliënt	  ontwikkeld,	  die	  zijn	  gericht	  op	  het	  volle	  leven,	  op	  het	  
herwinnen	  van	  vertrouwen	  in	  eigen	  vermogens,	  op	  ontwikkeling,	  weerbaarheid	  en	  verbinding.	  
Daardoor	  verwerft	  de	  cliënt	  positieve	  probleemoplossingsstrategieën,	  die	  het	  leven	  dienen.	  
Deze	  fase	  heeft	  meer	  het	  karakter	  van	  coaching,	  met	  eventuele	  therapeutische	  interventies.	  
Daarbij	  worden	  ook	  allerlei	  zaken	  en	  activiteiten	  betrokken	  die	  in	  de	  samenleving	  te	  vinden	  zijn	  
en	  die	  men	  op	  eigen	  kosten	  kan	  ondernemen.	  Opnieuw	  is	  psycho-‐educatie	  van	  groot	  belang	  en	  
gericht	  op	  bewustwording	  en	  het	  motiveren	  van	  de	  cliënt	  om	  overlevingsstrategieën	  te	  
ontmantelen	  en	  in	  plaats	  daarvan	  weer	  het	  volle	  leven	  in	  te	  stappen,	  inclusief	  het	  aangaan	  van	  
de	  normale	  levensrisico’s.	  Zo	  nodig	  is	  er	  multidisciplinaire	  inbreng	  op	  maat.	  	  
De	  duur	  van	  deze	  fase	  4	  is	  minimaal	  tien	  uur	  en	  	  maximaal	  twintig	  uur	  bij	  chronisch	  PTSS	  en	  
Complex	  Trauma.	  
	  
Fase	  5:	  	  
Interpersoonlijke	  integratie	  
Deze	  fase	  staat	  in	  het	  teken	  van	  zelfactualisering.	  Nadat	  de	  eerste	  vier	  fasen	  zijn	  doorlopen	  is	  er	  
bij	  cliënten	  sprake	  van	  een	  verrijkt	  bewustzijn.	  De	  cliënt	  wordt	  gestimuleerd	  tot	  ontwikkeling	  
van	  een	  persoonlijke	  visie	  op	  zichzelf	  en	  het	  leven:	  ‘Wie	  ben	  ik	  nu	  met	  al	  deze	  levenservaringen,	  
hoe	  wil	  ik	  nu	  leven,	  wat	  wil	  ik	  zijn	  en	  doen	  en	  hoe	  ga	  ik	  daar	  vorm	  aan	  geven?’	  	  In	  deze	  fase	  is	  
ook	  een	  programma	  voor	  koers	  en	  talentonderzoek	  naast	  coaching	  en	  begeleiding.	  Indien	  nodig	  
is	  er	  multidisciplinaire	  inbreng	  op	  maat.	  	  
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Fase	  6:	  
Vrij	  bewustzijn	  
In	  deze	  fase	  gaat	  het	  om	  het	  vormgeven	  van	  die	  visie:	  De	  persoonlijke	  missie	  in	  verbinding	  met	  
het	  leven	  op	  aarde.	  Door	  de	  zelfactualisatie	  uit	  fase	  5	  	  heeft	  fase	  6	  	  zijn	  eigen	  motor.	  Naar	  de	  	  
uitwerking	  ervan	  kunnen	  we	  alleen	  maar	  nieuwsgierig	  	  zijn.	  Het	  Atriske	  Protocol	  heeft	  hier	  
alleen	  mogelijk	  nog	  een	  rol	  te	  vervullen	  als	  supporter	  en	  getuige.	  	  
	  
De	  gemiddelde	  behandelduur	  tot	  op	  heden	  is,	  inclusief	  de	  intake,	  voor:	  
Acute	  Stress	  stoornis:	  4uur	  
Enkelvoudig	  PTSS:	  10	  uur	  
Meervoudig	  Chronisch	  PTSS	  	  Complex	  Trauma	  met	  herbelevingen	  -‐	  behandeling,	  talent	  
onderzoek	  en	  coaching:	  	  30	  tot	  50	  uur	  

Indicaties	  en	  contra-‐indicaties	  
De	  behandeling	  volgens	  het	  Atriske	  Protocol,	  zoals	  nu	  ontwikkeld,	  is	  geschikt	  voor	  mensen	  van	  
±12	  jaar	  en	  ouder,	  die	  lijden	  aan	  een	  psychotrauma	  –	  enkelvoudig	  PTSS,	  meervoudig,	  gestapeld,	  
Chronisch	  PTSS	  en	  Complex	  Trauma.	  De	  precieze	  voorwaarden	  en	  grenzen	  voor	  	  de	  behandeling	  
van	  kinderen	  tussen	  12	  en	  14	  jaar	  dient	  nader	  te	  worden	  onderzocht.	  Daarbij	  gaat	  het	  met	  name	  
om	  de	  competenties	  die	  het	  kind	  moet	  hebben	  om	  deze	  behandeling	  te	  kunnen	  volgen.	  	  
	  
Absolute	   contra-‐indicatie	   is	   er	  voor	  mensen	  die	   lijden	  aan	  een	  psychose	  of	   aan	  Complex	  PTSS	  
(DES	   NOS)	   een	   zeer	   ernstige	   persoonlijkheidsstoornis.	   Deze	   behandeling	   is	   ook	   niet	   geschikt	  
voor	   mensen	   die	   zo	   gedissocieerd	   zijn	   van	   het	   traumatisch	   gebeuren	   dat	   ze	   alleen	   rationeel,	  
zonder	   emoties	   te	   beleven,	   kunnen	   reflecteren	   op	   wat	   men	   heeft	   ervaren.	   Voor	   mensen	   die	  
verslaafd	   zijn	   aan	   bijvoorbeeld	   alcohol	   of	   drugs	   is	   deze	   behandeling	   alleen	   geschikt	   na	   het	  
doorlopen	  van	  een	  detox-‐programma	  en	  de	  bereidheid	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  op	  de	  verslaving	  
gerichte	  behandeling	  en	  nazorg.	  
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