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Verhalen uit de praktijk



Het is mij ook gelukt! 

Patricia werkt dertig jaar bij de Rading en is al vijftien jaar CLAS-
behandelaar (contextuele behandeling en leergroepen voor alle 
betrokkenen na seksueel misbruik). Zij geeft gezins- en traumabehandeling 
aan gezinnen waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, of waar een 
vermoeden of een beschuldiging van seksueel misbruik is. 

Ik moet je vooraf eerst iets vertellen. Ik ben zelf misbruikt toen ik een jong 
meisje was, door de man van mijn zus. Ik heb altijd gedacht dat het aan 
mij lag dat dat gebeurd was. Pas de laatste jaren ben ik erachter gekomen 
dat dat écht niet waar is, maar dat er zeker ingrediënten zijn, waardoor het 
je kan overkomen. Ik denk dat je generiek wel kunt zeggen dat kinderen 
die ergens iets tekort zijn gekomen, aandacht of affectie, ontvankelijker 
zijn voor misbruik. Zo’n man voelt dat aan en werkt langzaam naar het 
misbruik toe. Grooming heet dat. Want het gaat natuurlijk nooit over een 
man in de bosjes.  

De casus waarover ik wil vertellen, begon met een moeder die naar een 
therapeut ging met burn-out klachten. Deze therapeut onderzocht ook 
haar thuissituatie en toen bleek dat er vier jaar geleden misbruik plaats 
had gevonden binnen haar gezin. Het ging om haar inmiddels 
achttienjarige zoon en haar zestienjarige dochter. Het misbruik duurde 
een hele zomer waarin die jongen zijn zus maandenlang verkracht had. 
Het meisje vertelde het uiteindelijk aan haar moeder.  

De kinderen gingen in therapie, allebei los van elkaar, en uiteindelijk 
kregen de ouders bericht in de trant van: nou, het is goed, die jongen gaat 
het niet meer doen en dat meisje is er goed uitgekomen. En daarna werd er 
niet meer over gesproken.  

De therapeut van de moeder adviseerde gezinsgesprekken bij de 
Rading, want er stond natuurlijk een enorme roze olifant in de kamer. Dat 
had waarschijnlijk tot moeders burn-out klachten geleid. 

Het allereerste gesprek met dat gezin was enorm heftig. Stel je voor dat 
je weet wat er gaat komen, je bent al dagen bezig met zo’n afspraak en dan 
zit je ook nog eens een uur bij elkaar in de auto, want ze woonden ver weg. 
Al dat angstzweet. 



Moeder stond stijf van de spanning, ze kon alleen maar huilen. Vader 
was vrachtwagenchauffeur en kon er aanvankelijk niet bij zijn, want was 
altijd onderweg doordeweeks. In eerste instantie wilde hij ook niet komen, 
want zijn vrouw had toch gewoon een burn-out? Hij vond het zó moeilijk, 
hij durfde gewoon niet. Maar hij was er, want zijn vrouw had gezegd: ”Als 
jij niet komt dan gaat het hier gewoon kapot.” Die moeder had ongelofelijk 
hard gewerkt om haar gezin hier te krijgen. 

Ik vroeg: “Zeg maar, waar komen jullie voor?” En toen viel het stil. 
Uiteindelijk kregen we op tafel dat de problemen te maken hadden met 

het relationele trauma, niet eens zozeer met het seksuele trauma. Het ging 
erom dat moeder walgde van haar eigen kind en dat de dochter bang was 
voor haar broer, omdat hij nog elke dag haar slaapkamer binnen kon 
komen. De zoon dacht vanaf het moment dat het gebeurd was, alleen 
maar: ik moet mezelf van kant maken, want ik ben het niet waard om te 
leven en ik heb iedereen beschadigd. Vader wilde niemand kwijt, ook zijn 
zoon niet. En ze vertelden dat opa had gezegd: “Wat mot ik nou met dat 
jong? Ik kan hem wel wat aandoen!” 

Dat is wat er in dat eerste gesprek gebeurde. Daarna gingen ze naar huis 
en spraken natuurlijk nog niet met elkaar, want dat konden ze nog 
helemaal niet. Maar ze hebben me later verteld dat het één van de 
belangrijkste momenten in hun leven was.  

Ik heb altijd de metafoor dat als je een probleem hebt en je doet dat in 
een doos en je draagt die doos heel ver van je af, dan is dat is heel zwaar. 
Maar als je hem dichtbij je draagt, tegen je lijf aan, dan wordt het iets meer 
behapbaar. Dan kan je ook kijken hoe je iets kan oplossen. Op de een of 
andere manier hebben ze die metafoor begrepen en ingezien dat het nu 
beetgepakt en aangekeken moest worden, om de spanning te doorbreken. 
Ze hadden allemaal het gevoel dat er iets veranderd was, ten gunste. 

Deze moeder worstelde met haar gevoel voor haar zoon. Ze kon niet 
begrijpen waarom hij zijn zusje had misbruikt. Hij kon het haar ook niet 
vertellen, want hij begreep het zelf ook niet. Hij voelde alleen maar de 
enorme teleurstelling bij haar en de walging die zij voelde.  

Langzaam ontstond er meer inzicht in wat er was gebeurd. Hij had zijn 
zusje gebruikt om zich seksueel te ontladen, een soort spanningsregulatie, 
op een moment dat hij hoog in z’n testosteron zat. Hij werd heel erg gepest 
en zocht herkenning bij zijn zus, die daar ook ervaring mee had. Hij zocht 
affectie en intimiteit bij haar en vertaalde dat ineens seksueel.  



Uiteindelijk hebben broer en zus tekeningen gemaakt die ze met elkaar 
bespraken, zodat ze elkaar niet aan hoefden te kijken. Hij zei: “Ik kan het 
denk ik niet goed maken, maar ik heb er echt heel veel spijt van.” Zij kon 
vertellen hoe bang ze was geweest. Ze beseften dat ze beiden zo eenzaam 
geweest waren omdat ze hun verhaal met niemand konden delen. Dat was 
echt indrukwekkend. Maar we hebben ook afspraken gemaakt over hoe ze 
verder met elkaar om zouden gaan, bijvoorbeeld de afspraak om nooit 
meer met elkaar alleen te zijn. Dat heeft hij beloofd. Hij wilde ook wel het 
huis uitgaan als ze dat wilde. Maar dat hoefde niet van haar. 

Ik heb mijn eigen geheim zelf natuurlijk ook heel lang bij me gedragen 
en wist dat dat niet goed was. Maar ik wilde het niet vertellen om geen 
gedoe in de familie te veroorzaken, om niet het zwarte schaap te worden. 
Dat deze moeder haar gezin heeft meegesleept om te overleven, dat heeft 
me ongelofelijk geraakt. Dat dat haar gelukt is. De moed van deze vrouw 
om alles open te breken en zelf ook alles op tafel te leggen. Ze had ook 
kunnen kiezen om hulp te zoeken voor een burn-out; lekker een beetje 
mindfulness en yoga.  

Deze moeder is dan ook een van de eersten geweest die ik verteld heb 
dat ik zelf seksueel misbruikt ben én dat het mogelijk is om hiervan te 
herstellen. Iedereen denkt dat je voor je leven getekend bent. Dat is ook zo, 
net zoals bij allerlei andere ernstige gebeurtenissen. Iedereen heeft krassen 
op zijn ziel, maar het gaat er om, dat je leert hoe je met je problemen om 
kan gaan, of dat nu misbruik is of een ander probleem. Als je teveel 
stilstaat bij de beschadiging wordt het ook een selffulfilling prophecy.  
Er zijn ook nog andere kanten aan zo’n meisje!  

Ik heb heel lang gedacht dat mijn eigen ervaringen niet zo relevant 
waren, althans alleen belangrijk om te zorgen dat er geen tegenoverdracht 
plaatsvond, maar ik heb nooit gedacht dat mijn ervaringen zoveel hoop 
konden geven. Het idee dat je kan herstellen en ook nog een leuk mens 
worden. Het is mij ook gelukt. Het kan, je kan gewoon echt herstellen van 
misbruik! 

Het traject is afgesloten omdat het meisje op een gegeven moment zei: 
“Zo ik ben er klaar mee, ik zou niet weten wat ik nou nog moet zeggen.” 
Het meisje is hierin leidend geweest. Ze hebben als gezin afgesproken,  
dat ze een keer per maand een familiebijeenkomst zouden houden, waar  
ze allerlei dingen zouden bespreken, ook over dichtbij en veraf dragen.  
Zo hadden ze het gevoel dat ze volgende problemen aan konden pakken. 



We hebben nog een tijdje gemonitord of die jongen zich aan de 
afspraken kon houden. En zo nu en dan had ik een update met de moeder, 
omdat ze me zo had geraakt. Ik had heel graag gewild dat mijn moeder het 
zo gedaan had als zij. Ik neem het mijn moeder nog steeds kwalijk dat ze 
me niet getroost heeft, maar ze blijft ook mijn moeder. Ze kon ook geen 
gehaktballen maken en die heb ik ook gegeten. En nu koop ik zelf ook 
blueband, waar zij ze in bakte. 
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