
 

organiseert in samenwerking
met 

Cure & Care Development

op woensdag 13 november 2013

het landelijk congres

'Vroegkinderlijke chronische
traumatisering; diagnostiek

en behandeling van
psychische gevolgen in de

volwassenheid'
Datum: woensdag 13 november 2013
Locat ie: NH Koningshof, Locht 117 te Veldhoven
Doelgroep: Het congres richt zich op behandelaren die te maken
hebben of kunnen krijgen met volwassenen met psychische
problematiek als gevolg van chronische traumatisering in de
kinderjaren: psychologen, psychotherapeuten, psychiaters,
vaktherapeuten, (huis)artsen, verpleegkundigen, agogen,
maatschappelijk werkers, onderzoekers, beleidsmakers,
ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden.
Kosten: € 280,00 incl. een boek en lunch
Accreditat ie: 
is toegekend door de BAMw voor 2 punten in de categorie Vrije
Ruimte Agogen, 2 punten in de categorie Vrije Ruimte
Jeugdzorgwerker en 2 punten in de categorie Vrije Ruimte
Bedrijfsmaatschappelijk werk 
is toegekend door de VSR voor 5 punten in de categorie 'Scholing
Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg' 
is toegekend door de SRVB (vaktherapeuten) voor 1 punt 
is toegekend door de ABC1 (huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
voor 5 punten 
is toegekend door de VGCt  voor 5 punten 
is toegekend door de NVvP voor 5 punten
is toegekend door het Kwaliteitsregister V&V voor 5 punten in de
categorie scholing GGZ, 5 punten in de categorie scholing
Jeugdverpleegkunde, 5 punten in de categorie Kinderverpleegkunde
en 5 punten in de categorie SPV
is toegekend door de FGzP (klinisch psycholoog & klinisch
neuropsycholoog) voor 4 punten
is toegekend door het NIP voor 2 punten in de categorie
behandeling en 4 punten in de categorie diagnostiek

wordt aangevraagd bij de VEN

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering - kindermishandeling waaronder fysiek en
psychisch geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik - gaat gepaard met hoge stress
gedurende een langere periode. Door de aanhoudende traumatisering raakt de noermale
ontwikkeling van de persoonlijkheid verstoord en treden neurofysiologische veranderingen
op. 
Er bestaat een sterk verband tussen chronische traumatisering in de kinderjaren en diverse
psychische stoornissen in de volwassenheid, zoals complexe posttraumatische stress-
stoornis, dissociative stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en lichamelijke
ziekten. 
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We verwachten dat u met de plenaire lezingen en de praktijkgerichte workshops uw kennis
op dit gebied kunt vergroten en dat ze u inspireren om nieuwe inzichten in uw eigen
behandelpraktijk door te voeren. Het congres is uiteraard ook een ideale gelegenheid om
collega-professionals die werkzaam zijn in het traumaveld te ontmoeten en uw ervaringen
uit te wisselen.

 
Programma

09.30 Ontvangst  en koffie/thee

10.00 Welkom en inleiding
mw. dr. Annemiek van Dijke

10.15 Wie ben jij in relat ie tot
kindermishandeling en in jouw vak?
Inzet  ervaringsdeskundigheid
mw. Hameeda Lakho

10.45 Behandeling van de gevolgen
van kindermishandeling
mw. dr. ir. Veronique Ruiz van Haperen

10.55 De lit tekens van
kindermishandeling
mw. dr. Elise van de Putte, namens
Taskforce Kindermishandeling en Seksueel
misbruik

11.05 Pauze

11.35 Trauma, dissociat ie en
eetstoornissen
dr. Johan Vanderlinden

12.15 Dissociat ieve psychose: Geen
DSM-diagnose maar onmisbaar in de
klinische prakt ijk
prof. dr. Onno van der Hart

13.00 Lunch

Workshops met  dvd demonstrat ie
Het middagprogramma bestaat uit 12
workshops die twee keer gegeven worden.
U kunt dus aan twee workshops
deelnemen.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven
naar welke workshop uw voorkeur uitgaat.
Er zal zoveel mogelijk met uw wensen
rekening worden gehouden. Inschrijvingen
zullen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst.

14.00 Workshopronde I 

1) Disfunct ionele regulat ie bij
complex trauma-gerelateerde
psychopathologie 
mw. dr. Annemiek van Dijke 
2) Stabiliseren van pat iënten met
een complexe dissociat ieve stoornis:
een systemische blik 
mw. dr. Suzette Boon 
3) Verpleegkundige zorg voor
pat iënten met  ernst ige
psychiatrische aandoeningen (EPA)
en een geschiedenis van
vroegkinderlijke traumatisering 
mw. drs. Maria Mauritz 
4) Schematherapie bij
t raumagerelateerde en dissociat ieve
stoornissen 
drs. Sander van Straten 
5) De gefaseerde behandeling van
dissociat ieve stoornissen; wat  eerst ,
wat  later? 
mw. drs. Mariëtte Groenendijk 
6) ‘Wie vangt  mij op?’ Behandelen van
conversiestoornissen in een
groepstherapeut isch klimaat  
mw. drs. Chaja Kaufmann 
7) Overdracht  en tegenoverdracht  in
de therapie: experiëntele methoden 
mw. drs. Nelleke Nicolai 
8) Niet -cognit ieve intervent ies in
stabilisat ie en traumaverwerking 
mw. drs. Joany Spierings 
9) T rauma en psychose 
dr. Tonnie Staring 
10) ‘Doen Werkt!’ Vaktherapie binnen
een fasegerichte traumabehandeling 
mw. Marian Kramers & mw. Joelca Hilverda 
11) Psychotherapie voor
eetstoornissen bij pat iënten met
ernst ige traumatisering 
dr. Johan Vanderlinden 
12) ‘Helen door Delen’ Behandelbeleid
bij zelfverwonding door cliënten met
een voorgeschiedenis van chronische
traumatisering in de kindert ijd 
dr. Martin Roeten & mw. drs. Wilma
Boevink

15.25 Pauze

15.45 Workshopronde II

Zie hierboven, met uitzondering van
workshop 2, in deze ronde is dat:
2) Vroegkinderlijke traumatisering en
gehechtheid
Behandeling met gebruikmaking van
Fasetherapie en Basistherapie
mw. dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhill
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mw. dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhill

17.15 Afsluit ing met  aansluitend
borrel

Meer informatie? Klik hier voor meer informatie over dit congres!

Direct aanmelden? U kunt zich hier direct inschrijven voor dit congres!
 

Cure & Care Development | Postbus 5466 | 6802 EL Arnhem |T +31 (0)26 3684411 | E-mail |
www.curecare.nl

CELEVT | Vorselaarstraat 30 | 1066 NN Amsterdam | T+31 (0)20 3642639 | E-mail |
www.celevt.nl

 

U ontvangt deze mail omdat u in het verleden heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen
worden van actuele ontwikkelingen van CCD en het activite itenaanbod. Wenst u geen digitale
informatie meer te ontvangen dan kunt u z ich afmelden door hier te klikken. Let op! Hiermee
meldt u z ich af voor alle in de toekomst te versturen informatie!
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