
• Traumagerelateerde symptomen en beperkingen  
in het dagelijkse leven zijn afgenomen

• Afname van het aantal cliënten met een  
PTSS diagnose (67%)

• Minder emotionele problemen  
en gedragsproblemen

• Eerste aanwijzingen dat ook na 3 maanden  
de resultaten behouden blijven

• Geen drop-out tijdens opname. Ter illustratie:  
de gemiddelde drop-out binnen wekelijkse  
traumatrajecten bij volwassenen is 18%

• Geen risicovol of zelfbeschadigend gedrag  
plaatsgevonden tijdens opname 

• IE (Imaginaire Exposure)

• EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

• Fysieke activatie 

• Traumasensitief klimaat

De resultaten wijzen erop dat de ZIT potentieel 
effectief en veilig is voor kinderen en jongeren 
met een LVB

Wie deden mee aan de studie De resultaten
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Conclusie 
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ONDERZOEK   Via de QR-code kun je het volledige 
artikel vinden. In samenwerking met de RUG blijven 
we onderzoek doen naar de effectiviteit van de ZIT.

Kortdurende klinische opname waarin intensief  
en doelgericht gewerkt wordt aan vermindering  
van traumagerelateerde klachten. 
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Centrale vraag pilot studie ZIT

ZIT (Zeer Intensieve 
Traumabehandeling) 

Is de Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT) toepasbaar, veilig en potentieel 
effectief voor kinderen en jongeren met een LVB en traumagerelateerde 

klachten als een gevolg van een PTSS (Posttraumatische Stresstoornis) of
ACEs (Adverse Childhood Experiences)?

Gemiddeld hadden de cliënten 
17 ACE’s/traumatische gebeurtenissen 

meegemaakt waarvan 11 nog steeds 
beperkingen gaf in het dagelijkse leven; 
meest genoemde nare gebeurtenissen; 

fysieke mishandeling (vaak door een 
ouder), emotionele verwaarlozing, 

seksueel misbruik, getuige van huiselijk 
geweld en pesten


