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• Dat wat wij in ons lichaam voelen kán een weerspiegeling zijn van 
datgene wat (bewust of onbewust) gaande is in het zenuwstelsel van 
de ander

• Neurobiologische benaderingen betrekken het lichaam en daarmee 
zenuwstelsel als informant in de therapie

(Dana, 2018; Fisher, 2017)



PTSS-symptomen zouden gezien kunnen worden als 
datgene wat het zenuwstelsel heeft gedaan om te overleven in een 
overweldigende situatie 

en vervolgens heeft vastgehouden cq uitgebreid, 
omdat het overleven nooit overging in leven

(o.a. Fisher, 2017)



Polyvagaal
theorie

Ontwikkeld 
door 
Stephen 
Porges
in 1994

• Geeft uitleg over responsen op 
onze ervaringen en regulatie
van deze responsen

• Beschrijft hoe het autonome
zenuwstelsel informatie
vergaart en omzet in een
respons die ons helpt te
overleven

• Geeft een routekaart van onze
hiërarchisch georganiseerde
responssystemen

(D. Dana 2020)



Basisprincipes
• Evolutionaire tijdlijn

• Neuroceptie

• Co regulatie

• Sociale betrokkenheidssysteem

• Vagale rem



500 miljoen jaar geleden 400 miljoen jaar geleden 200 miljoen jaar geleden

Overleven door immobilisatie Overleven door mobilisatie Overleven door samen te 

bevries/onderwerp respons Vlucht/vecht respons werken

Dorsale vagus Sympaticus Coregulatie
Ventrale vagus



Neuroceptie

Ons autonome zenuwstelsel
is altijd aan het luisteren, 
kijken en voelen en risico’s
aan het beoordelen om zo 
onze overlevingskans zo 
groot mogelijk te maken. 



Coregulatie

Drang om te verbinden

VS

Drang om te overleven



Sociale 
betrokkenheids
systeem

De nervus vagus is verbonden
met de 

• zenuwen in

• gezicht, 

• hoofd, 

• kaak

• middenoor,

• nek 

• keel 

• strottenhoofd



Vagale rem







Traumagerelateerde fragmentatie









Therapie 
is….

• Begrijpen van het gedrag van cliënten in het licht 
van het overleven.

• Leren integreren & navigeren in het zenuwstelsel in 
de op een veilige manier
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