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HOOFSTUK 2 
WAT GEBEUR WANNEER ‘N PERSOON TRAUMA BELEEF? 

 
 
In hierdie hoofstuk word daar eerstens gefokus op ‘n aantal basiese 

veronderstellings wat by die meeste persone platval tydens en kort na intense 

trauma. Daarna val die klem op die verskillende fases van ‘n traumatiese 

ervaring en dan ten slotte enkele perspektiewe ten opsigte van die tipiese 

roufases. 

 

• ‘n Definisie van trauma  
Die woord ‘trauma’ is afgelei van die Griekse woord ‘traûma’ wat beteken 

‘wond’. Hierdie betekenis bied eintlik ‘n grafiese beeld van wat gebeur 

tydens menslike trauma, emosioneel en soms ook fisies. Wanneer ‘n 

persoon ‘n traumatiese ervaring ondergaan dan word hy/sy ‘n gewonde 

individu en daar moet dan ‘n tyd vir heling wees. In sy boek, Trauma, the 

pain that stays, word psigiese trauma deur Robert Hicks soos volg 

gedefinieer: 

“‘n Emosionele staat van ongemak en stres wat voortspruit uit 

herinneringe aan ‘n buitengewone, katastrofiese ervaring. 

Moontlike vroeëre gedagtes by hierdie individu dat hy/sy pyn en 

leed sal vryspring, is deur hierdie ervaring verpletter.” 

 

• Die verplettering van basiese veronderstellings 
Ons verwagting van hoe die lewe veronderstel is om te verloop, speel ‘n 

uiters belangrike rol in ons ervaring van die realiteit aangesien dit die tipe 

denkraamwerk is waarbinne ons funksioneer. Binne hierdie raamwerk 

plaas ons ons diepste hoop, verwagtinge en drome en visualiseer onsself 

gewoonlik te midde van ‘n wonderlike, suksesvolle en mooi lewe. Trauma 

kom egter soms uit die bloute en dit vernietig hierdie mooi prentjie en dan 

is dit soos ‘n skildery wat van die muur aftuimel en waarvan die glas in 

duisend stukke op die grond val - die raam wat rondom hierdie mooi prent 

was, het ook van die val uitmekaar gespat. In hierdie proses word al ons 



30 
 

veronderstellinge en lewensteorieë uitgedaag en platgevee - die teorie wat 

veronderstel was om vir ons te help om sin te maak in hierdie wêreld is ook 

daarmee heen en die raam is gevolglik nie meer in staat om hierdie prent 

te omsluit nie. 

Kom ons kyk vervolgens na sommige van hierdie veronderstellinge wat 

gewoonlik in hierdie proses vernietig word: 

 

o Die veronderstelling dat pyn en trauma my gespaar sal bly 
(invulnerability) 
Diep in die onderbewussyn loop talle persone met die veronderstelling 

dat alles waarvan ons gereeld lees op die koerante se voorblaaie en in 

nuusbulletins hoor, ons en ons gesinne gespaar sal bly.  Hierdie 

veronderstelling van onkwesbaarheid is egter ‘n illusie wat in skerwe 

spat wanneer die lewe anders verloop as wat ek beplan het.  

Wanneer trauma jou die dag tref en dit voel asof alles rondom jou in duie 

stort, dan kyk jy nie meer na die wêreld as ‘n veilige plek nie – 

inteendeel het dit nou vir jou ‘n bose en gevaarlike omgewing geword 

om in te leef. By talle is daar dan veral aanvanklik ook die geneigdheid 

om hulself te wil terugtrek in hul eie klein veilige ruimte – daar is ’n vrees 

om weer uit te beweeg in die openheid daarbuite.  

En dan met verloop van tyd besef jy uiteindelik ook hoe naïef jy was 

voordat die trauma jou getref het deur te dink dat sulke dinge eintlik mos 

maar net met ander mense gebeur. 

 

o Die veronderstelling van rasionaliteit 
Ons lewe ons lewens met die veronderstelling dat die wêreld ‘n rasionele 

plek is en daarom verwag ons ook dat alles wat rondom ons gebeur 

altyd verklaarbaar en volgens ‘n sekere orde sal verloop. Die gevolg 

hiervan sal dan wees dat ons oor die algemeen presies sal verstaan hoe 

al die klein deeltjies van die groot legkaart inmekaar pas. Wanneer 

tragiese gebeure egter uit die bloute hul opwagting maak, dan word dit 

alles dele van ‘n legkaart wat eenvoudig net nie meer inmekaar pas nie. 

As rasionele wesens is ons voortdurend op soek na die rasionaal agter 

die trauma en wanneer ek dit nie vind nie dan is die impak van die 
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trauma soveel te meer intens. Die sinneloosheid van die gebeure kan 

dan lei tot wanhoop, kompulsiewe optredes, misbruik van pille of drank 

en selfs verslawende en ongesonde verhoudings – vir talle persone 

word dit uiteindelik maar net  kitsoplossings vir en ontvlugting van die 

pyn.  Aan die ander kant is dit so dat indien ‘n mens ‘n oorsaak kan 

identifiseer, hoe rasioneel of irrasioneel ook al, dan bied dit aan jou orde 

en voorspelbaarheid. Mense wil nie glo dat dinge eenvoudig maar net 

willekeurig plaasvind nie – hulle wil eerder glo dat dinge gebeur omdat... 

Selfs Viktor Frankl wat geskryf het vanuit die perspektief van ‘n 

oorlewende van die Nazi konsentrasiekampe het gesê: 

“In some way suffering ceases to be suffering at the moment it 

finds a meaning.” 

Deur te verstaan, verkry ons weer ‘n mate van beheer. Daarom is die 

genesingsproses soveel meer gekompliseerd wanneer iemand sterf, die 

liggaam nie gevind kan word nie en die omstandighede rondom die 

persoon se dood ook baie duister is. In sulke gevalle neem die 

genesingsproses gewoonlik twee keer langer. 

Op 10 September 2003 het daar ’n artikel in die Afrikaanse dagblad, 

Beeld, verskyn wat gehandel het oor ene Michael Ragusa (23jr) wat 

uiteindelik begrawe kon word, 2 jaar nadat hy in die puin van die World 

Trade Centre gesterf het tydens die 9/11 krisis in New York. Duisende 

ander getraumatiseerde naasbestaandes het op daardie stadium steeds 

gewroeg met die emosionele nasleep van hul geliefdes se dood 2 jaar 

vantevore. Begrafnisse is uitgestel omdat hulle steeds gewag het vir ‘n 

stukkie vel, ‘n beensplinter, ‘n dasspeld, oorring, ‘n kenteken of ’n 

naamplaatjie van die betrokke persoon - enigiets tasbaars wat hulle kon 

begrawe sodat die pad van genesing kon begin. Van die 2800 mense 

wat gesterf het, kon 1268 nie opgespoor word nie. In een geval was daar 

slegs ‘n enkele tand van ‘n persoon – meestal net ‘n splinter van ‘n 

ribbebeen of ‘n skedel. Berusting en genesing vir die naasbestaandes is 

moeilik as daar nie ‘n lyk is nie – só was dit ook met naasbestaandes ná 

die Titanic ramp en die Hirosjima-kernbomontploffing jare gelede. 

Die Rooms-Katolieke Kerk waar Michael Ragusa ‘n lidmaat was, se 

reëls is as gevolg van die 9/11 krisis sodanig aangepas dat ‘n foto 
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byvoorbeeld die plek van ‘n kis kon inneem en allerlei voorwerpe wat 

verband gehou het met die oorledene ook in die plek van die liggaam 

begrawe kon word. Michael se ma vertel dat mense begin skinder het 

omdat hulle hom nog nie begrawe het nie, “... maar ek kon nie verstaan 

hoekom hulle so haastig is nie, ek moes iets van hom hê!” Michael was 

‘n brandweerman en op ‘n stadium het hul hoof sommige van die ouers 

toegespreek en genoem dat baie van die brandweerbeamptes bloed- en 

beenmurg skenkers was. Na aanleiding hiervan het die Ragusas skielik 

onthou: Michael het mos beenmurg geskenk! “Ons het deurmekaar 

gelag en gehuil,” vertel sy moeder, “Ons hét iets van Michael gehad!” Op 

30 Julie het hulle die flessie by die bloedbank gaan haal en huis toe 

gery. “Dit was asof ons hom weer vir die eerste keer huis toe neem.” 

Uiteindelik kon hy begrawe word! Op hierdie wyse kon hierdie familie 

as’t ware ook hul rouproses afsluit. 

 

o Die slagoffer se sin vir moraliteit 
Wanneer die prentjie van die realiteit in skerwe op die vloer lê, is die 

slagoffer se sin vir moraliteit ook grootliks daardeur aangetas. Net soos 

wat ons verwag dat ons wêreld ‘n rasionele plek moet wees, verwag ons 

ook dat dit regverdig en billik sal wees. Ons verwag dat die goeie ouens 

beloon en die slegte ouens gestraf sal word.  Helaas, traumatiese 

gebeure veroorsaak dat die goeie-ou/slegte-ou filosofie by die venster 

uitvlieg. Vir talle persone lei dit dan daartoe dat die huidige trauma ‘n 

tweede krisis veroorsaak, naamlik ‘n geloofskrisis en ‘n totale 

herevaluering van hul godsdienstige ervarings tot op hede. 

 

o Die veronderstelling van self-identiteit 
Ons het elkeen ‘n ‘prentjie’ van onsself, ons eie identiteit en menswees 

in ons binneste. Talle individue sal hulself byvoorbeeld beskou as 

bevoeg en iemand wat beskik oor een of ander bekwaamheid of waarde 

en meriete.  Helaas, die trauma van byvoorbeeld viktimisering kan ‘n 

persoon se selfpersepsie radikaal verander. Dieselfde individu wat op ‘n 

stadium ‘n gesonde selfbeeld gehad het sien haarself/homself nou totaal 

anders - sy sien haarself as ‘n slagoffer – en een keer ‘n slagoffer, dan 
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moontlik weer. Dit impliseer dat die idee van heelheid en integrasie wat 

daar vóór die trauma was nou in die slag gebly het en hierdie persoon 

kan nie langer meer sien hoedat hul lewe op ‘n sinvolle wyse inpas in die 

breëre wêreld rondom hulle nie. Daarom loop talle mense vandag rond 

met maskers terwyl hulle innerlik eintlik besig is om te bloei – onder die 

oppervlakte ‘n dam van pyn. Hulle wêreld lê aan skerwe, hulle basiese 

menswees is afgetakel en hulle het ‘n desperate behoefte aan hulp. 

 

•  Die verskillende fases van ‘n traumatiese ervaring 
Wanneer persone trauma ervaar, dan is daar gewoonlik verskeie fases wat 

ervaar en deurleef word. Nie alle persone gaan noodwendig deur al hierdie 

fases nie en nie al hierdie fases volg noodwendig altyd hierdie 

chronologiese volgorde nie.  Persone kan soms ook reeds deur ’n sekere 

fase gewerk het en dan as gevolg van nuwe gebeure of snellers weer terug 

beweeg na ’n vorige fase, wat dan as’t ware weer deurgewerk moet word. 

 

o  Die pre-impakfase 
Waar mense 'n krisis verwag, kan hulle hulself daarop voorberei. ’n 

Voorbeeld in hierdie verband sou wees die nood-waarskuwings dat ’n 

orkaan binne ’n sekere aantal ure ’n sekere gebied sal tref. 

 
o  Die impakfase (eerste fase) 

Hier gaan dit om die reaksie tydens of direk na die traumatiese gebeure. 

Die persoon beleef “psigiese verlamming” en verwarring ten opsigte van 

wat besig is om plaas te vind.  Angsvlakke styg en daar kan intense 

vrees wees. By kinders kan dit tot uitdrukking kom deur 

gedisorganiseerde of opruiende gedrag. ’n Mens sou die emosies van 

hulpeloosheid en hopeloosheid kan tipeer as die essensie van hierdie 

fase. Die persoon poog om met gewone probleem-oplossende 

meganismes van die verlede die stres en ongemak van die oomblik te 

elimineer, maar heel dikwels sonder sukses.  

Mense is gedisoriënteerd en ervaar verbasing asook dikwels 

geheueverlies.  Dit is asof jy tot stilstand geruk word - jy kan nie glo wat 

jy sien of hoor nie en dit is asof jy die situasie vanaf 'n afstand waar-
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neem. Dit wil ook soms voorkom asof die waargenome situasie teen 'n 

baie stadiger spoed plaasvind. Fisies word jy koud, jou gesig word wit 

soos die bloed na jou spiere beweeg en jy voel verlam deur die gebeure 

(numbness). 

Tydens hierdie fase vind daar ook spesifieke veranderinge in die brein 

plaas.  Die normale aard van breingolwe verander van beta na theta.  

Beta-golwe val binne die band 14-30Hz - die mens is by sy bewussyn en 

funksioneer normaal. Theta-golwe val binne die band 8-13Hz - die mens 

is in sy ‘voorbewussyn’ - dus funksioneer hy nie werklik by sy volle 

bewussyn nie. Delta-golwe val binne die band 4-7Hz – nou is die 

persoon in sy onderbewussyn. 'n Meting onder 4Hz dui daarop dat die 

mens in 'n koma is.  Wanneer 'n mens se brein in die theta-toestand 

funksioneer tydens die impak-fase, is dit asof dinge stadiger gebeur - jy 

neem in slow motion waar. 

Nog ’n belangrike verskynsel tydens die impak fase van trauma is dat 

die vermoë van die brein om ervarings en waarnemings logies te 

kategoriseer, beïnvloed word. Dit is waarom dit soms kort na 'n 

traumatiese gebeurtenis vir die individu moeilik is om al die 

besonderhede te onthou, of om dit in 'n logiese volgorde te onthou - dit 

is asof alles deurmekaar gekrap is en rasionele denke op die agtergrond 

gedwing is. Daarom kan dit ’n negatiewe effek hê om daarop aan te 

dring dat die slagoffer rasioneel moet dink en optree tydens die impak 

fase van ‘n traumatiese gebeurtenis. Die beste ondersteuning op 

hierdie stadium word gewoonlik gebied deur diegene wat in staat is 

om bloot te luister, ‘n klankbord te wees, en ook meer te fokus op die 

bied van praktiese hulp. Gaandeweg sal die rasionele denke by die 

getraumatiseerde persoon weer meer in beheer wees. In hierdie 

verband is daar ’n ou reël wat sê: indien die emosies op ’n hoë vlak is, 

dan is die IK op ’n lae vlak - en dit is ’n goeie kriterium om deurgaans 

ingedagte te hou – ook betreffende al ons verhoudings (huwelik, 

tieners, kollegas, ens.). 
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o Die reaksiefase (tweede fase) 
'n Verskeidenheid reaksies kom voor binne hierdie fase. Dit kan wissel 

van snikke tot giggel buie, woede, vyandigheid en 'n irritasie met die 

gevoelens van totale hulpeloosheid. Die byniere begin groot hoeveelhede 

adrenalien uitskei en die persoon toon 'n veg-, vlug- vries- of oorgee-

reaksie (fight, flight, freeze or faint). Hier gebeur dit soms dat  'n persoon 

dinge kan doen wat normaalweg nie fisies moontlik is nie. Hy/sy kan 

byvoorbeeld op 'n byna bomenslike manier oor 'n hoë muur spring of 'n 

baie swaar voorwerp wat op iemand anders geval het, optel.  

Al die verskillende reaksies wat in die liggaam ter sprake is tydens 

hierdie fasie sou slegs vir 'n kort tydjie akuut kon wees - die persoon is 

'gereed om amper enigiets te doen'. 

Yvonne Retief wys in haar boek, Trauma binne die Suid-Afrikaanse 

konteks, op die feit dat dit dikwels gebeur dat iemand ‘n baie traumatiese 

gebeurtenis nie kan onthou nie en in talle gevalle gaan dit dan nie 

soseer om dissosiasie nie maar hou dit eerder verband met die volgende 

proses in die brein: 

Die amigdala stuur boodskappe oor die waargenome traumatiese 

gebeurtenis aan die res van die brein. Dit aktiveer weer die sogenaamde 

hipofise-pituïtêre-bynier-driehoek en groot hoeveelhede streshormone 

word deur die byniere afgeskei wat die brein oorspoel. Die hippokampus 

speel ook ‘n besondere rol rondom geheue aangesien dit reseptore 

bevat vir streshormone en laasgenoemde belemmer weer die 

geheuefunksie. 

Die amigdala stel ook die primitiewe deel van die brein in kennis van die 

waargenome gebeurtenis. In die primitiewe brein (breinstam) word detail 

op 'n meer primitiewe manier gestoor (die stoor proses van die 

hippokampus is meer logies georden en bekombaar). Die inligting van 

die primitiewe breinstam word byvoorbeeld beskikbaar wanneer 'n 

herinnering in die vorm van 'n terugflits spontaan veroorsaak word, of 

ook tydens deurmekaar drome. Dit kan gebeur dat so 'n spontane 

terugflits, of 'n beeld wat deur 'n prentjie, foto, beskrywing of omgewing 

veroorsaak is, ander, meer geordende herinneringe kan losmaak. So 

byvoorbeeld kan iemand wat nie kan 'onthou' dat sy gemolesteer is nie 
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skielik herinneringe begin ervaar kort nadat sy die prentjie van 'n 

verskrikte kind op die buiteblad van ‘n tydskrif gesien het. 

 

o  Die terugtrek of vermydingsfase (derde fase) 
Wanneer ons ’n bietjie vêrder in die boek gaan fokus op die tipiese 

probleme van die sogenaamde post-traumatiese-fase dan hou dit heel 

dikwels verband met probleme by hierdie terugtrek of vermyding fase. 

Indien persone om een of ander rede hier sou vassteek en nie verder 

vorder nie dan word hul gedrag en simptome heel dikwels gekoppel aan 

post-traumatiese-stres. 

Op hierdie stadium word nog ‘n stres hormoon, kortisol, saam met die 

adrenalien deur die byniere afgeskei. Die persoon probeer nou plekke, 

mense en situasies wat hul aan die insident herinner, vermy. Hulle wil 

nie in die straat af ry waar die motorkaping plaasgevind het, of weer na 

die bank gaan waar hulle beroof is, of selfs iemand in die hospitaal gaan 

besoek waar hy/sy direk na die ongeluk opgeneem was nie. Sy wil nie 'n 

tydskrif koop met 'n artikel oor aborsies in nie of sy wil nie 'n swanger 

vriendin of een met 'n nuwe klein babatjie gaan besoek nie. 

Ongelukkig is hierdie pogings tot vermyding gewoonlik nie baie 

suksesvol nie - dit is asof die insident die vermoë het om homself binne-

in die mens se ervaringswêreld in te forseer. Die slagoffer van 'n 

motorkaping sien byvoorbeeld iemand wat hy seker is hy eien as die 

man wat hom tydens sy eie kapings ervaring uit sy motor gedwing het. 

Iemand anders sien weer verskeie motors op die pad raak wat lyk soos 

die een waarmee hy/sy in 'n botsing betrokke was. 'n Persoon wat in 'n 

bankroof was, is intens bewus van elke bankroof in die stad. Die leraar 

verwys terloops in sy/haar preek na die toename van aborsies en vir die  

vrou wat met die onverwerkte trauma van ‘n aborsie worstel en haarself 

binne hierdie betrokke fase van haar trauma bevind, is dit asof dit ál is 

wat die leraar in die preek gesê het en asof elke preek net dáároor gaan 

- sy sien ook elke ma met 'n stootwaentjie en baba raak. 

Wanneer ‘n persoon aan hierdie alledaagse insidente blootgestel word, 

is die trauma in sy volle aakligheid weer daar en dit word weer net so 

intens herleef asof dit tans weer aan die gebeur is. Dit is asof die 



37 
 

insident net nie wil verbygaan nie en telkens die persoon se 

gedagtes en lewe binnedring. 

Dit is natuurlik geweldig uitputtend om vir 'n lang tydperk in hierdie derde 

fase te verkeer en dit is nadelig vir jou gees sowel as vir jou liggaam, 

aangesien jou stres hormoon vlakke permanent op ’n hoë vlak 

funksioneer. As gevolg hiervan gebeur dit soms dat persone tydens 

hierdie fase van 'n trauma so emosioneel en fisies uitgeput raak dat 

hulle heeltemal onderpresteer – daar is byna geen krag meer vir 

normale aktiwiteite nie. ‘n Lang, rustige vakansie mag onder andere 

deel van die oplossing wees vir hierdie toestand. 

Daar is egter ook heelparty gevalle waar persone geleidelik na 

normaliteit terugkeer sonder om noodwendig deur 'n tydperk van intense 

moegheid te gaan met al die gepaardgaande simptome van PTSV. 

Bepalend in hierdie verband is gewoonlik faktore soos die volgende: 

 Die persoon se vorige ervarings van trauma. 

 Hoe intens die ervaring was. 

 Hoe lank dit geduur het. 

 Wie almal betrokke was. 

 Of daar mense dood is. 

 Watter fisiese, emosionele en materiële skade deur die slagoffer of 

deur andere ná aan hom/haar gely is. 

 Tot watter mate die slagoffer aan (moontlik misplaaste of soms 

gegronde) skuldgevoelens ly. 

 Hoe die samelewing op die slagoffer se ervarings reageer. 

Wanneer PTSV wel intree, dan kan dit vergelyk word met klippies wat in 

‘n poel water gegooi word. Die aanvanklike stres reaksies of die hartseer 

uitinge as gevolg van die trauma kan vergelyk word met die eerste 

reaksie nadat die klip die water getref het (die impak-fase). Die verdere 

rimpelings en golfies wat stadig al wyer kringe maak, maar mettertyd in 

krag en sterkte afneem, kan vergelyk word met die sogenaamde post 

traumatiese stres reaksies. Indien die getraumatiseerde persoon met die 

nodige begeleiding deur al die fases werk dan plat die negatiewe 

simptome en reaksies uiteindelik heeltemal af. Indien dit egter nie 

gebeur nie dan dan begin die pyn op allerlei verskuilde wyses na vore te 
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tree. Hoe langer die post traumatiese simptome duur as gevolg van ’n 

gebrek aan die nodige begeleiding, hoe  meer gekompliseerd raak die 

genesingsproses op die langtermyn. Daarom is dit dan ook so krities 

belangrik dat daar so gou moontlik gereageer sal word om ‘n slagoffer 

by te staan na ’n traumatiese ervaring. Indien begeleiding en hulp 

onmiddellik beskikbaar is, is die moontlikheid soveel groter dat hierdie 

persoon uiteindelik nie ‘n probleem sal ondervind met langtermyn 

emosionele en selfs psigosomatiese problematiek nie. Daar is navorsers 

wat van mening is dat indien ’n slagoffer een nag langer moet wag na ‘n 

uiters traumatiese ervaring, dan kan die impak van trauma sigself 

verdubbel. 

 ’n Sweminstrukteur het by geleentheid vertel dat dit sy ervaring 

deur die loop van die jare was dat kinders met onverwerkte trauma 

veel langer geneem het om te leer om te swem as ander kinders, 

aangesien hulle hom ten volle moes kon vertrou (soos uiteraard ook 

elke ander kind in die swembad), en hulle dit juis so moeilik gevind 

het as gevolg van hul onverwerkte trauma waar vertroue in die slag 

gebly het. 

 

o  Die integrasiefase (vierde fase)  
In hierdie fase begin die ooraktiewe reaksies en intense betrokkenheid 

by die traumatiese insident gaandeweg vervaag en die persoon keer 

geleidelik terug na ’n normale funksionering. Stres hormoonvlakke, 

liggaam en brein funksies keer ook terug na normaal. Die traumatiese 

ervaring begin al meer deel word van die persoon se lewensverhaal en 

een van baie dinge wat in sy/haar lewe met hul gebeur het. Hulle kan 

gemaklik, en wanneer van toepassing, daaroor praat en dit oorweldig nie 

meer hul gedagtewêreld nie en slaan nie meer in onbeheerste reaksies 

uit nie. Indien die persoon dan ook nog vir hom/haarself op een of ander 

manier sin uit die ervaring kon maak, dan het hulle dit waarskynlik 

geïntegreer. Mense kan dan begin om dinge te sê soos: “Die ervaring 

het my laat besef presies hoe belangrik my gesin vir my is en ek gaan 

hulle opnuut koester”, of “Na hierdie belewenis weet ek hoe maklik die 

lewe kortgeknip kan word - ek gaan in die vervolg met meer oorgawe, 
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vreugde en dankbaarheid lewe”. So 'n ervaring wat in diepte deurgewerk 

is, laat jou gewoonlik as 'n dieper en wyser mens. 

 

Ongelukkig gebeur dit egter dat sommige persone nie noodwendig met 

verloop van tyd terugkeer na normale funksionering nie en is dit asof die 

persoon 'vashaak' in die derde fase (terugtrek of vermyding). Die 

persoon hou aan om enige herinnering aan die insident te vermy en dit 

bly weer, amper asof dit 'n wil van sy eie het, die bewussyn indring – die 

persoon bly deurgaans bedag op ’n moontlike herhaling van die 

gebeurtenis en sy/haar liggaam bly dus vol streshormone. Dit is 

inderdaad dan ’n beskrywing van ’n tipiese situasie van post traumatiese 

stresversteuring. Baie energie word dan soms oor ‘n lang tydperk 

spandeer in die onderdrukking van onaangename herinneringe. Omdat 

daar ook soveel van so 'n persoon se emosionele energie in die trauma 

vasgevang is, kan hy/sy ook nie gesonde emosionele verbintenisse 

maak nie en is hulle dikwels ook nie sosiaal goed aangepas nie. Dit lei 

ook maklik tot aggressie of depressie terwyl langdurige hoë kortisol 

vlakke geneig is om dan ook hul tol te eis in die beïnvloeding van so 'n 

persoon se gesondheid. 

Persone wat bly vassteek by fase drie ontvang soms die raad ‘om die 

trauma te vergeet en aan te gaan met hul lewens, of om hulself reg te 

ruk.’ Dit is egter onkunde wat hier praat en sulke raad gaan nie regtig 

help nie aangesien die wortel van die probleem eers geïdentifiseer moet 

word. Sommige persone het ook 'n vertraagde reaksie op 'n traumatiese 

ervaring en dan is dit soms 'n relatief onbenullige insident wat hierdie 

ervaring uit die verlede kan oproep of ‘wakker maak’. 

 

• Belangrike perspektiewe ten opsigte van die tipiese roufases 
Dit is belangrik om ook te let op die parallelle tussen die verskillende 

roufases (soos veral aanvanklik geformuleer deur Elizabeth Kübler-Ross) 

en die tipiese fases waardeur die getraumatiseerde persoon gaan, soos 

hierbo beskryf. Aangesien traumatiese stres reaksies soms baie dieselfde 

is as hierdie sterwens- en roufases, kan dit voordelig wees om 

laasgenoemde in gedagte te hou. Verder is dit ook so dat traumatiese 
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gebeure dikwels een of ander vorm van verlies impliseer en daarom is die 

aspek van rou ook heel dikwels hieraan gekoppel. 

Kübler-Ross se klassieke vyf rou reaksies is kortliks die volgende: 

o Ontkenning: Die persoon weier om te glo wat besig is om met 

hom/haar te gebeur 

o Woede: Dit gaan oor ‘n woede reaksie teenoor ‘n persoon, persone, 

instansie, ens. – dikwels gaan dit ook gepaard met woede teenoor God 

wat die krisis toegelaat het.  

o Onderhandeling: Hierdie fase gaan dikwels ook gepaard met ‘n 

kombinasie van vals en egte skuldgevoelens (false guilt is that which 

comes as a result of the judgments and suggestions of men. True guilt is 

that which results from divine judgment... it can lead us to repentance, 

Paul Tournier) 

o Depressie (of egte rou): Hierdie aspek is uiters noodsaaklik – 

persone wat ‘n groot verlies ervaar het, moet emosioneel kan uiting gee 

deur byvoorbeeld te huil. Deur nie hieraan uiting te gee nie kan lei tot ‘n 

lae vlak van depressie wat vir jare kan voortduur. 

o Aanvaarding: Hierdie fase is gewoonlik die logiese gevolg nadat die 

fases van ontkenning, woede na buite, woede na binne en ware rou 

deurgewerk is.  ‘n Nuwe dryf vir die lewe word nou weer ervaar.  

 

Hierdie vyf fases kan eintlik ook beskou word as ‘n gesonde teenvoeter vir 

kroniese depressie. Indien daar êrens ’n emosionele blokkasie sou wees wat 

daartoe sou lei dat hierdie fases nie behoorlik deurgewerk kon word nie dan 

sou depressie ’n logiese uitvloeisel kon wees. Heel dikwels hou dit 

byvoorbeeld verband met die verkeerde hantering van woede wat onderdruk 

is en nie behoorlik geventileer of geverbaliseer is nie. 

 

 

 

 

 
 




