
Checklist

Menige uittreder van een sekte, cult of dwingende organisatie of relatie heeft ondersteuning 
nodig – onafhankelijk daarvan of men op eigen kracht de groep heeft verlaten, hulp nodig 
heeft gehad of uitgesloten werd. Niet zelden ondervindt men vele jaren nadien nog steeds 
negatieve gevolgen van het verblijf in de groep of relatie.

Onderstaand worden typische problemen opgenoemd die in de regel het verlaten van een 
manipulatieve, dwingende relatie of groepering kunnen begeleiden. 

Heeft u ondersteuning nodig?
Check hier voor uzelf:

1.      ‘Flashbacks’
Je ervaart nog steeds het terugvallen in de denkwijze, de gevoelswereld en de context van 
de achtergelaten groep. (‘floating’ genaamd).

2.       Vervreemdingsgevoel 
Tegenover vroegere vrienden en de eigen familie ervaar je een vervreemdingsgevoel, op 
basis van voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen sekte-ervaringen, met daaruit 
voortkomende communicatie-storingen.

3.       Het gevoel overbodig en waardeloos te zijn. 
Je hebt een groep verlaten, waarbinnen je belangrijke opgaven en doelen te vervullen had 
welke je voortdurend in actie hielden.Je mist de top-belevenissen en de drijfveer, die door 
de intensiteit van de groepsdynamiek opgeroepen werd. Hierdoor kan je je overbodig en 
waardeloos voelen.

4.       Geen toekomstperspectief.  Doelloosheid. 
Na het verlaten van de groep weet je niet niet wat je in deze wereld wil en moet. Je bent op 
jezelf aangewezen en er moet nu moeizaam een nieuwe, eigen toekomst worden 
uitgestippeld.

5.       Verlegenheid.  
Verlegenheid is een uitwerking van onwennigheid om over de sekte-ervaringen te spreken; 
te verklaren waarom je tot een sekte is toegetreden bent geweest en wat je de hele tijd 
daar dan wel of niet hebt gedaan. Deze verlegenheid belemmerd je om met een normale 
vanzelfsprekendheid om te gaan met andere mensen of je op je gemakt te voelen in 
beroepssituaties.

6.       Schuld- en schaamtegevoelens.  
Bijna iedereen die een groep heeft verlaten voelt zich schuldig om tot een groepering 
toegetreden te zijn geweest en al helemaal om later zelf  mensen gerekruteerd te hebben. 
Onder andere is er schaamte voor dingen die je tijdens je aansluiting wel of niet gedaan 
hebt.

7.       Zorgen 
Je maakt je zorgen om de achtergebleven familie, vrienden en groepsgenoten.

8.       Rouw 
Je rouwt om het verlies van gemeenschap;  om het verlies van een als zinvol beleefde 
toewijding voor een hoger doel, bijvoorbeeld de inzet voor de wereldvrede of het komende 
rijk van God.
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9.       Verloren vertrouwen 
Je bent je vertrouwen verloren  tegenover de sociale omgeving; in georganiseerde religie; 
in organisaties op zich. Dit houdt echter ook in dat er een verloren vertrouwen is in je eigen 
vaardigheden om  in te schatten of en wanneer  je opnieuw gemanipuleerd word.

10.     Alles werd vergeestelijkt, gespiritualiseert. 
Dit gedrag houdt vaak lang aan. Je zult er in aangemoedigd moeten worden naar logische 
verklaringen voor opwindende evenementen en ervaringen te zoeken, om je irrationele, 
vaak magische denkwijze los te laten.

11.     Een laag zelfvertrouwen en weinig zelfrespect. 
Dat resulteert uit de sekte-ervaringen waarin je als nutteloos, schuldig en zwak werd 
afgedaan. Je mocht nauwelijks een eigen mening uiten. Dit is de uitwerking van het gebruik 
van gerichte manipulatie van lof en kritiek binnen de sekte.

12.     Afhankelijkheid en het gevaar van risicovolle afhankelijkheid. 
Om de pijnlijke fase na het uittreden in te korten, begeef je je als uittreder vaak snel weer in 
een nieuwe relatie of sluit je je weer aan bij een nieuwe (religieuze) gemeenschap. Na het 
uittreden wordt (door behandelaars van het I.C.S.A.) geadviseerd een minimale periode 
van twee jaar in acht te nemen om het rouwproces te doorlopen en de eigen balans te 
(her)vinden. Vaak duurt dit proces langer bij een gecompliceerde geschiedenis waarbij 
geliefden en vrienden moeten worden achtergelaten. Het komt regelmatig voor dat men 
soms na 20 jaar of (veel) langer, nog met problemen worstelt.

13.     Problemen  met sexualiteit 
Problemen met sexualiteit kunnen zich voordoen op grond van overgenomen warrige 
leringen en gedrag van de sekte.

14.     Vrees en angst 
Er kan vrees en angst heersen voor het in werking treden van hetgeen dat door de sekte 
aan ernstige consequenties voorspelt is. Je hebt  het gevoel gefaald te hebben en daarom 
(van God, Satan, Geesten, Demonen) bestraft te moeten worden. Ook angst om ‘gek’ te 
worden Dat is vooral aan de orde na Floating-ervaringen.

15.     Religieuze angstsymptomen. 
Sommige uittreders beleven hallucinaties en horen stemmen, die als een teken of wonder 
worden gezien en naar persoonlijke situatie geïnterpreteerd worden.

16.     Woede en ergernis 
Tegenover de groep en of tegenover de sekteleider bestaat er woede en ergernis. Niet 
zelden richt men deze woede ook tegen zichzelf.

17.     Gevoel geïsoleerd te zijn. 
Je kunt het gevoel hebben dat niemand kan begrijpen wat je hebt doorgemaakt. Dit gevoel 
betrek je makkelijk op je familieleden.

18.     Dissociatie. 
In deze fase bevindt je jezelf niet meer in contact met de realiteit of de jouw omringende 
personen. Je bent dan niet in staat om goed te communiceren. Op buitenstaanders maakt 
je de indruk  ‘ver weg, ergens anders’ te zijn.
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19.     Ongenuanceerdheid. 
In de groep (of relatie) was het gewoon om zwart/wit, in extremen te denken. Wanneer je 
bent uitgetreden moet je opnieuw leren ook de grijstinten en de kleuren waar te nemen, om 
de complexiteit van het geheel te leren zien.

20.     Depressies, slaapstoornissen en nachtmerries zijn het gevolg van niet verwerkt 
denken en handelen tijdens het verblijf in de sekte.

21.     Spirituele en filosofische vragen/problemen. 
De wereldbeschouwing en de waarden van de meeste sekten hebben zich niet als 
werkelijkheid bewezen. Nieuwe, eigen waarden en normen moeten gevonden worden.

22.     Gebrek aan vaardigheid om eigen beslissingen te nemen. 
Het verlies van  zelfbeschikking in dergelijke organisaties leidt vaak tot een falend 
beslissingsvermogen. Dit onvermogen is de basis voor de afhankelijkheid en 
onzelfstandigheid die de sekte nodig had om invloed op je uit te kunnen uitoefenen. 

23.     Communicatiestoringen. 
Je hebt het gevoel dat je omgeving niet altijd begrijpt wat je zegt of je vat hun woorden 
anders op dan zij bedoelen. Dit ontstaat vooral door de in de sekte ingestelde techniek van 
‘manipulatie van de taal’. Deze bewerkstelligt dat sekte-ervaringen alleen in de sektes-
pecifieke taal verwoord worden en daardoor voor buitenstanders niet begrijpelijk is. Men 
maakte gebruik van zo genaamde ‘Buzz-woorden’. 

24.      Angst om gek te worden. 
Dit komt vooral voor na het ervaren van 'floating'.

25.      Concentratie problemen.
Verlies van het korte termijn geheugen. Problemen met de tijdbeleving/-beheersing.

26.      Sexuele kwesties. 
Sexuele trauma's ontstaan door gedwongen relaties, verkrachting, opgelegde onthouding, 
sexueel misbruik, (gedwongen) incest. Dit trekt vaak een zware wissel op het kunnen 
genieten van een gezonde sexuele relatie.

27.      Het opnieuw ontstaan van emotionele of psychische kwesties van vóór de 
sektetijd.

28.      Werkgelegenheid en carrière problemen. 
Een laag zelfbeeld, valse schaamte, het niet kunnen opkomen voor jezelf, het niet weten 
wat je werkelijke talenten zijn werkt belemmerend om aansluiting te vinden binnen de 
samenleving en de daarmee samengaande werkgelegenheid. Een laag zelfvertrouwen 
staat het carrière maken in de weg.

29.      Ongeduld met het herstelproces
Na het uittreden wordt (door behandelaars van het I.C.S.A.) geadviseerd een minimale 
periode van twee jaar in acht te nemen om het rouw/herstel-proces te doorlopen. Vaak 
duurt dit proces langer bij een gecompliceerde geschiedenis waarbij geliefden en vrienden 
moeten worden achtergelaten. Het komt voor dat men soms na 20 jaar of (veel) langer, nog 
met problemen of vragen worstelt.
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