
 

MIDDAGSYMPOSIUM – VRIJDAG 21 MAART 2014  

 
Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling 
 

Het symposium is bedoeld voor volwassenen die als kind zijn getroffen 
door chronische traumatisering en voor hun naasten. 

 
Nederland staat bekend als een van de meest vooraanstaande landen op het gebied van de diagnostiek 

en behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering, kindermishandeling waaronder 

psychisch en fysiek geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik, en de gevolgen hiervan in de 

volwassenheid. Deze kennis willen wij graag met u delen.  

 

Herstel van psychische schade als gevolg van vroegkinderlijke chronische traumatisering is niet los te 

zien van empowerment: het ontwikkelen van eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Chronisch 

getraumatiseerde volwassenen hebben maar al te sterk ervaren hoe machteloos ze konden zijn. Om 

sturing te kunnen geven aan het eigen herstelproces is kennis over psychische problematiek als gevolg 

van chronische traumatisering in de kinderjaren, de uitingsvormen en de behandeling daarvan 

belangrijk. Kennis is kracht, kennis maakt sterk. Daaraan bij te dragen is het doel van deze dag. 

 

 

Programma 

 

13.00 uur  Ontvangst met koffie en thee 

  

13.30 uur  Welkom en toelichting op het programma 

Mw. drs. Martijne Rensen, verandermanager en adviseur, eigenaar van CELEVT (dagvoorzitter) 

 

13.35 – 14.15 uur Traumatische ervaringen, bewustwording en eigen kracht  

Mw. Hameeda Lakho, directeur St. Geheim Geweld, coach en projectleider  

In deze interactieve bijeenkomst met als introductie een korte filmfragment uit Geheim Geweld...en 

nu? krijgen de deelnemers scherper zicht op ervaringsdeskundigheid, wat de relevantie is voor het 

herstelproces en hoe traumatische jeugdervaringen het verdere leven kunnen bepalen, wat zoals de 

film ook laat zien soms tot verrassende manieren van omgaan kan leiden. Bewustwording, het belang 

van eigen kracht, creativiteit, doorzettingsvermogen en toekomstperspectief zijn belangrijke aspecten 

om (weer) sociaal en maatschappelijk te functioneren. Hoe ga jij daarmee om?  

 

 

 



 

14.15 – 15.10 uur De gefaseerde behandeling bij in de kinderjaren chronisch 

getraumatiseerde volwassenen. Wat te doen in welke volgorde?  

Mw. drs. Mariëtte Groenendijk, klinisch psycholoog, psychotherapeut  

De gefaseerde behandeling is de aangewezen behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke 

chronische traumatisering. Na een korte introductie over trauma en dissociatie volgt een overzicht van 

behandeldoelen en werkwijzen per fase van de behandeling. Voorwaarden en timing van de overgang 

van de stabilisatiefase naar de traumaverwerkingsfase komen aan de orde. Er worden tips gegeven om 

maximaal van de behandeling te kunnen profiteren. Tot slot is er ruime gelegenheid om vragen te 

stellen waarbij in de antwoorden ook gerefereerd zal worden aan ervaringen van cliënten die een 

gefaseerde behandeling volgen of hebben gevolgd. 

 

15.10 – 15.30 uur Pauze 

 

15.30 – 16.20 uur  Disfunctionele emotieregulatie bij complex trauma  

Mw. dr. Annemiek van Dijke, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker  

Mensen die als kind chronisch getraumatiseerd zijn, hebben vaak te maken met een veelheid aan 

(overweldigende en tegenstrijdige) gevoelens of te wel een disfunctionele regulatie van het 

affectsysteem. In deze lezing wordt het model van vicieuze cirkels van disfunctionele regulatie, de 

relatie met vroegkinderlijk chronische traumatisering, dissociatie, gehechtheid en emotie regulatie 

besproken. Ook komt aan bod welke mogelijkheden er zijn in de behandeling en hoe zelf bij te dragen 

aan meer evenwicht in emoties. Een en ander kan aan den lijve worden ervaren door kleine oefeningen.  

 

16.20 – 17.00 uur  De therapeutische relatie: uitdagend en ingewikkeld  

Mw. drs. Nelleke Nicolai, psychiater en psychoanalyticus 

Veel traumatische ervaringen die kinderen ondergaan worden hen aangedaan door volwassenen die 

hen eigenlijk zouden moeten beschermen. Als gevolg hiervan ontwikkelen zij niet alleen post-

traumatische stress symptomen maar ook relationele en hechtingsproblemen, waar ze tot op volwassen 

leeftijd last van kunnen blijven houden. Ook de relatie met de therapeut is doorgaans ingewikkeld door 

een variatie van overdrachtsmanifestaties. In deze lezing worden aan de hand van casuïstiek en reflectie 

op eigen reacties verschillende, veel voorkomende overdracht- en tegenoverdracht patronen behandeld 

die een rol kunnen spelen in het behandelproces en de therapeutische relatie in het bijzonder.  

 

17.00 uur   Afsluiting 

Mw. drs. Martijne Rensen, verandermanager en adviseur, eigenaar van CELEVT (dagvoorzitter) 

 

 

Na de bijeenkomst is er gelegenheid om op eigen kosten iets te drinken in Café Coffeemania 

op de begane grond van het gebouw. 



 

 

Informatie www.celevt.nl  info@celevt.nl 

    

Locatie  CELEVT 

   Laan van Kronenburg 14 (Gebouw Nest) 

1183 AS Amstelveen. De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Er is 

ruime gratis parkeergelegenheid. 

 

Kosten   € 40,00 per persoon 

     

   Minimum (gezins)inkomen (bijstandsniveau)    €28,50 per persoon 

 

Inschrijving  Klik op deze link om naar het digitale inschrijfformulier te gaan en vul 

het formulier in. U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging 

per e-mail. 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 28,50 per persoon voor deelnemers met een 

minimum (gezins)inkomen (bijstandsniveau). Voor overige deelnemers 

bedraagt het inschrijfgeld € 40,00 per persoon. Het inschrijfgeld dient u binnen 

30 dagen en in ieder geval voor aanvang van het symposium over te schrijven 

naar bankrekeningnummer (IBAN) NL28ABNA487044487 ten name van CELEVT 

Opleidingen onder vermelding van “Symposium 21-3-2014” en “naam 

deelnemer”. 

 

Annulering Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij vóór 10 

maart 2014 uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Na deze datum kan 

geen restitutie meer plaatsvinden. Aan elke annulering zijn € 15,00 

administratiekosten verbonden. 

 

 

CELEVT werkt met betrekking tot de deelnemerscommunicatie samen met het ISO gecertificeerd 

opleidingsinstituut Cure & Care Development (CCD), dat zich richt op (bij- en na)scholing van 

professionals binnen de (Geestelijke) Gezondheidszorg (GGz). 

http://www.celevt.nl/
https://docs.google.com/forms/d/180OanFaCOfls4d3ahypA3euWt011n9iLV_PuZw7qNCU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/180OanFaCOfls4d3ahypA3euWt011n9iLV_PuZw7qNCU/viewform

