
FITT- Family-based Intensive Trauma Treatment – een

intensieve traumabehandeling met ouderbegeleiding en

systeemtherapie

ITT- Intensive Trauma Treatment – een intensieve

traumabehandeling zonder dat de rest van het gezin meedoet

De reguliere traumabehandeling (RB).

De studie Rewind & Fast Forward

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en de

Vrije Universiteit Amsterdam doen samen

onderzoek naar het effect van een nieuwe

intensieve traumabehandeling voor jongeren met

posttraumatische stressklachten als gevolg van

huiselijk geweld.
Het onderzoeksteam vergelijkt drie verschillende behandelingen

die bestaan uit onderdelen waarvan bekend is dat ze goed werken,

zoals EMDR en Imaginaire Exposure. De traumabehandelingen zijn:

FITT FLITS
Extern Projectnieuws over Rewind and Fast Forward
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Contact
Voor vragen, meer informatie en interesse, 

neem contact op met het onderzoeksteam via: 

e-mail: fitt.fgb@vu.nl

Telefoon: 020 59 84 377  of 06-34 19 34 12

De behandelprogramma’s worden
aangeboden in de regio’s:

BESCHIKBARE PLEKKEN met start

behandeling voor juni 2023:
 

Kennemerland

Leiden

 Bovenregionaal

20

 Oegstgeest



Meer info over het onderzoek en project
Als u meer wilt weten over het onderzoek, lees dan het interview met Valerie Fictorie in

het Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (https://www.ntvp.nl/rewind-and-

fast-forward-intensieve-traumabehandeling-voor-het-hele-gezin-interview-met-

valerie-fictorie/) 

Meer informatie over het onderzoeksprotocol van de RCT vindt u in het wetenschapplijke

artikel in Trials: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-021-

05981-4
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INHOUD BEHANDELING
De jongere wordt willekeurig toegewezen aan één van de drie behandelingen. De FITT behandeling duurt 4 weken, ITT duurt 3 weken en

de reguliere behandeling ca. 6-18 maanden. De behandeling van ITT en FITT start met een voorbereidingsfase. Deze fase begint bij FITT

met een informatiesessie voor de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en het netwerk en bij ITT heeft alleen de jongere deze informatiesessie.

Hierna volgt bij zowel ITT als FITT een afspraak met de jongere om de belangrijkste trauma’s vast te stellen (clustering). Daarna volgt de

intensieve fase: de jongere krijgt drie dagen per week gedurende twee weken traumabehandeling bestaande uit Exposure, EMDR en

lichaamsgerichte therapie. Bij de FITT behandeling krijgen de ouder(s)/verzorger(s) in diezelfde periode ouderbegeleiding. De FITT

behandeling wordt afgesloten met drie sessies gezinstherapie waarbij de gezinsleden onder begeleiding van therapeuten bespreken wat

ze als gezin hebben meegemaakt en hoe ze kunnen zorgen dat iedereen zich thuis prettig voelt. De reguliere behandeling bestaan uit een

traumagerichte behandeling, zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie, en bevat eveneens gezinsgerichte onderdelen. 

Voorwaarden om deel te nemen

De jongere is blootgesteld aan huiselijk geweld in het gezin

Er is sprake van acute veiligheid voor de korte termijn

De jongere is tussen de 12 en 20 jaar

De jongere woont thuis

De jongere heeft traumagerelateerde symptomen waarvan in ieder

geval herbelevingen en vermijding.

De ouder(s)/verzorger(s) bij wie de jongere woont zijn in staat deel te

nemen aan de systemische onderdelen 

Zowel de jongere als ouder/verzorger is de Nederlandse taal voldoende

machtig

Welke jongeren kunnen deelnemen?

De jongere kan niet meedoen indien er sprake is van acute psychotische

symptomen of ernstig middelengebruik of een suïcidepoging in de

afgelopen drie maanden.

ONDERZOEKSMETINGEN
 De onderzoekers vragen aan de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) om voor, tijdens, bij einde en drie maanden na de behandeling vragenlijsten

in te vullen. De ondezoeksmetingen bestaan uit vragenlijsten, interviews en opdrachten.Verder zal met de jongere voor en na de behandeling

een interview worden gehouden. Aan het eind van de behandeling doen de jongere en ouder(s)/verzorger(s) samen mee aan een spelobservatie.


