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Workshop programma 

• Introductie

• Theorie 9:30 – 10:00

• De praktijk 10:00 – 10:25

• Uitleg BEP-MT protocol 10:30 – 11:00

• Pauze 11:00 – 11:15

• Video demonstratie 11:15 – 11:40

• Zelf oefenen 11:40 – 12:15

• Betekenisgeving 12:15 – 12:30

• Afsluiting en vragen 12:30 – 12:45



Inventarisatie

Waar denk je aan bij het concept moral injury?

Hoe denk je dat een moreel dilemma een rol kan 
spelen bij een traumatische ervaring?



Dilemma
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Theorie







Wat is moral injury? 

“De voortdurende psychische, 
biologische, spirituele, gedragsmatige 

en sociale impact

Van het zelf verrichten van, niet 
kunnen voorkomen van, of getuige zijn 

van handelingen

Waarin diepgewortelde morele 
overtuigingen en verwachtingen 

worden geschonden"

Litz (2009)



Een voorbeeld

“Ik kan deze ervaring niet vergeten. Had ik hem maar 

geholpen. Waarom aarzelde ik? Ik kan het mezelf niet 

vergeven. Ik was commandant. Ik was verantwoordelijk. 

En al was ik dat niet. Ik vind dat je iemand in nood moet 

helpen. Ik heb nooit de familie durven vertellen wat er 

gebeurd is. Ik voel me schuldig, ik ben een slecht mens.”



Hoe ontstaat moral injury?



Verschil PTSS en moral injury 

“PTSS haalt mij uit mijn slaap”

“Moral Injury houdt mij wakker!”



Overlap PTSS en moral injury 



Verschil PTSS en moral injury 
PTSS

• Het leven van iemand wordt bedreigd

• Angst staat centraal

• Het gaat om gevaar

• Cultuur is minder bepalend of iets 
“gevaarlijk” is

• Exposure op de ‘hotspots’

Moral injury

• Morele waarden worden bedreigd

• Schaamte, schuld, wroeging, 
demoralisatie staan centraal

• Het gaat om “goed en fout”

• Cultuur speelt grote rol in het oordeel 
over goed en fout

• Vraagt om dialoog en betekenisgeving
(cognities)

• Vraagt om vergeving en zelfcompassie  



Moral
injury

Somberheid

Schuld

Middelengebruik

SchaamteZelfbestraffing

Suïcidaal gedrag

Agressie



Bij welke groepen?



Welke instrumenten?

Moral Injury Appraisals Scale (MIAS; Hoffman et al., 2018)

Moral Injury Event Scale (MIES; Nash et al., 2013)

Moral Injury Questionnaire (MIQ; Currier., 2015)
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De praktijk



Voorbeelden

- "Ellen“ (Nora)

- "Amid“ (Simone)

- “Mehmet“ (Antoine)

Zijn er andere voorbeelden uit de praktijk?



MIAS

Uitleg over hoe uit te vragen bij intake

Oefenen in groepjes van 3

Plenair nabespreken



MIAS
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Even koffie halen / sanitaire pitstop
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BEP-MT protocol
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7-16 Betekenisverlening en 
activering

13-16 Afscheidsritueel

1 Informatie en motivatie

2-6 Exposure Moreel Trauma
Interpersoonlijk /

Systemisch

Psychodynamisch /
Constructivistisch

Cognitief / 

Gedragsmatig

Beknopte Eclectische Psychotherapie 
voor Moreel Trauma (BEP-MT)



Eerste fase: exposure
Eerste zitting: kennismaking, voorlichting met 
patiënt en dierbare

Tweede-zesde zitting: imaginaire exposure aan het 
morele trauma



Schrijfopdrachten
Derde-zesde zitting: schrijfopdrachten

Afscheidsbrief aan getroffenen (met spijtbetuiging)

Boze brief aan andere betrokkenen



Memorabilia
Derde-zesde zitting: Meebrengen van voorwerpen of 
foto's die aan het morele trauma doen denken



Tweede fase: betekenisgeving
Betekenisgeving: zevende –zestiende zitting

Exploreren van de plaats van het morele trauma in 
het leven

Gevolgen voor zelfbeeld, beeld van anderen en de 
wereld
• Cognitieve (her)evaluatie

• Uitdagen disfunctionele cognities

• Imaginaire conversatie met een morele autoriteit

Schuld en schaamte

Toekomstperspectief

Afsluiten met afscheidsritueel



BEP-MT: een eerste 'case study'



Verloop BEP-MT
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Pauze
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Video demonstratie 

Gesprek met morele autoriteit
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Zelf aan de slag!

In 3 groepjes uit elkaar in break 
out rooms



Casusbeschrijving
Patiënt betreft een militair die op uitzending een man heeft 
neergeschoten die mogelijk gewapend was.

Dit was bij een checkpoint, waar zij de opdracht had om met haar 
team voertuigen te controleren op wapens. Op die weg 
hadden eerder vuurgevechten plaatsgevonden.

Eén bestuurder van een voertuig stopte niet, ook niet nadat patiënt 
waarschuwingsschoten had gelost. Volgens protocol is er vervolgens 
door patiënt op de auto geschoten om deze tot stilstand te brengen.

Naderhand bleek dat de bestuurder een ongewapende burger 
was, die samen met zijn zoon in het voertuig reed.

Patiënt voelt zich ontzettend schuldig dat zij een onschuldig persoon 
gedood heeft. Zij is zich steeds meer gaan terugtrekken nadat zij 
terug was in Nederland.
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Optioneel: Video over afscheidsritueel



Conclusies

• Indien schaamte en schuld bij trauma een rol 
speelt is het belangrijk om alert te zijn op morele 
dilemma’s en deze uit te vragen.

• Moreel trauma kan een belemmering zijn bij de 
behandeling van PTSS.

• Behandeling waarbij moreel trauma centraal 
staat kan tot grotere klachtenreductie leiden.

• BEP-MT is een veelbelovend protocol bij 
patiënten die last hebben van moreel trauma.
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Vragen
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Huidige stand van zaken en 
toekomstperspectief



Meer lezen?
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