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Korte toelichting promotieonderzoek (250 woorden zie brief) toevoegen.
In Nederland krijgt 1 op 10 vrouwen te maken met seksueel misbruik op
kinderleeftijd of in de volwassenheid. Bij lichamelijke mishandeling of seksueel
misbruik in de jeugd is er veelal sprake is van langdurige, herhaalde
gebeurtenissen op een kwetsbare leeftijd, die bovendien in het geheim gebeuren
door een persoon waar het kind van afhankelijk is. Mogelijk daardoor leidt
kindermishandeling vaker tot psychiatrische klachten (meer dan 50%) dan een
eenmalig trauma (bv. een verkeersongeluk, 10-20%). Na kindermishandeling ontstaan
vooral posttraumatische stressstoornissen (PTSS, gekenmerkt door herbelevingen,
afvlakking en ernstige overmatige prikkelbaarheid) en persoonlijkheidsproblemen
(o.a. zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag, ontregelende psychische black-outs en
medisch onverklaarde klachten). Uit onze MRI studies blijkt dat de
hersenactiviteit van deze patiënten verstoord is t.o.v. gezonde vrijwilligers, en
dat de afwijkingen ook complexer zijn dan die van mensen met een PTSS na een
eenmalig trauma. Het gaat dan om hersengebieden die te maken hebben met de
regulering van angstreacties en het emotionele geheugen, zoals de amandelkernen
(de amygdala), het zeepaardje (de hippocampus) en de voorhersenen (prefrontale
cortex). Ook al hebben deze patiënten chronisch klachten, maken ze veel
gezondheidskosten in de acute geestelijke en somatisch gezondheidszorg) en worden
ze vaak “opgegeven”, met een stabiliserende groepstherapie (Vroeger en verder)
bleken zij wel degelijk te verbeteren en opvallend genoeg verbeterde de
hersenfunctie mee. Op 23 februari 2013 schrijft de Volkskrant dat onder andere de
GGZ vergoeding voor de gevolgen van kindermishandeling moet worden geschrapt. Dat
strijkt lijnrecht in tegen de bevindingen van dit promotieonderzoek en het
aanpalende promotieonderzoek van Ethy Dorrepaal.
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