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Evaluatie NTVP 2017 en Plan 2018 
 
 
Inleiding 
 
In 2017 is binnen het bestuur gewerkt met de volgende portefeuilles: 

• In- en externe betrekkingen (Mariel Meewisse) 

• Certificering (Ton de Wijs / Trudy Mooren) 

• Special Interest Groups (Rafaele Huntjens / Miranda Meijer) 

• Congres (Miriam Lommen / Anja Lok) 

• Lezingen (Anja Lok) 

• Communicatie (Ellen Klaassens) 

• Certificering nuldelijnsondersteuner (Marit Sijbrandij) 

• Wetenschappelijk onderzoek (Maartje Schoorl) 

• Financiën en secretaris (Marten La Haye) 
 
In 2018 is de portefeuilleverdeling als volgt: 

• In- en externe betrekkingen (Mariel Meewisse) 

• Certificering (Trudy Mooren) 

• Special Interest Groups (Miranda Meijer) 

• Congres (Miriam Lommen) 

• Communicatie (Ellen Klaassens) 

• Certificering nuldelijnsondersteuner (Marit Sijbrandij) 

• Wetenschappelijk onderzoek (Maartje Schoorl) 

• Kennismanagement (Jan Ambaum) 

• Impact (Joanne Mouthaan) 

• N.t.b. (Aram Hasan) 

• Financiën en secretaris (Marten La Haye) 
 
Hieronder wordt in het kort per portefeuille aangegeven welke resultaten in 2017 zijn bereikt 
en wordt de inhoud van het plan voor 2018 toegelicht. 

 
 
In- en externe betrekkingen 
 
Realisatie 2017 
 
Na instemming in de ALV in januari 2017 zijn een vijftal nieuwe bestuursleden toegetreden. 
In de loop van 2017 hebben alle nieuwe leden actief een portefeuille opgepakt. 
 
 In 2017 is wederom gecontinueerd met het vergroten van de bekendheid en het draagvlak 
voor de NtVP. Er is verscheidene keren met het Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) 
overlegd. Vanwege wisselingen van de deelnemers in het netwerk is de samenwerking nog 
maar beperkt van de grond gekomen. Verder is contact gelegd met de koepel van 
zorgverzekeraars Nederland, waar we in het voorjaar van 2018 een presentatie zullen geven 
over het certificeringstraject Psychotraumatherapeut. 
 
We hebben een sterke band met de ESTSS (European Society for Traumatic Stress) via 
Mariel Meewisse die sinds 2016 penningmeester is. De NtVP heeft in 2017 deelgenomen 
aan de selectieprocedure voor de organisatie van het ESTSS congres in Nederland en is 
daarvoor geselecteerd.  
Ook hebben we via Marit Sijbrandij goede connecties met de ISTSS. 
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De NtVP is ook in 2017 nauw betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van de 
zorgstandaard trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen. 
 
Plan 2018 
 
Aangezien Mariel Meewisse en Marten La Haye voornemens zijn eind 2018 hun functie neer 
te leggen, moet er actief gezocht worden naar een nieuwe voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
Verder zullen de reguliere contacten met de collectieve leden gecontinueerd worden. 
In het voorjaar van 2018 staat een presentatie gepland voor Zorgverzekeraars Nederland 
over het belang van de certificering van de psychotraumatherapeut. 
 

 
Certificering 
 
Realisatie 2017 

 
Ook in 2017 is het aantal gecertificeerde Psychotraumatherapeuten weer aanzienlijk 
gegroeid van 185 naar 243. Met 58 nieuwe registraties is het beoogde aantal voor 2017 35) 
ruimschoots behaald. Wel is te merken dat er inmiddels een groot aantal therapeuten is 
gecertificeerd, en dat de toestroom van nieuwe aanvragen in de loop van het jaar aan het 
afnemen is.  
 
In maart 2017 is een werkconferentie gehouden om een start te maken met het updaten van 
het profiel van de Psychotraumatherapeut en met het formuleren van de eisen en de 
werkwijze voor de herregistratie van de Psychotraumatherapeut. Dit is inmiddels uitgewerkt 
in een nieuwe notitie eisen profiel Psychotraumatherapeut. Verder is de herregistratie verder 
uitgewerkt; in 2018 zullen de eerste herregistraties worden voorbereid.  
 
Het register op internet wordt voortdurend up to date gehouden. En is geregeld overleg over 
de accreditatie van opleidingen: voor 2018 worden visitaties van aanbieders van opleidingen 
voorbereid.  
 
Eind 2017 is de verwachting dat het nog enige, onbepaalde tijd zal duren voordat duidelijk is 
of de orthopedagogen een titel in het BIG register krijgen en daarmee voldoen aan de 
ingangseisen voor psychotraumatherapeut. De NtVP heeft daarom besloten hen vooralsnog 
niet in te schrijven in het register voor psychotraumatherapeuten. Wel kunnen zij als daartoe 
in opleiding worden ingeschreven.  
 
 
Plan 2018 
 
 
Samenstelling commissies 
De leden van de accreditatiecommissie hebben zich bereid verklaard nog hun 
werkzaamheden voor deze commissie te willen voortzetten. Ton de Wijs zal in de 
accreditatiecommissie zitting (blijven) nemen. Onder dankzegging is een aantal mensen 
gestopt met de certificeringscommissie. Hiervoor zoeken we nieuwe leden. De taakstelling 
zal enigszins wijzigen, door de afname van het aantal nieuwe registraties, en de start en 
toename van het aantal herregistraties.  
 
Voor 2018 zijn de volgende activiteiten gepland: 
 
1. Certificeren van psychotraumatherapeuten 
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Gezien het aantal aanvragen in 2017 en het totale aantal gecertificeerden worden in 
2018 circa 15-20 nieuwe aanvragen verwacht.  
In 2018 zal het herziene profiel van de psychotraumatherapeut geïmplementeerd en 
vervolgens toegepast worden bij de beoordeling van de nieuwe aanvragen. Een 
belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere criteria is de vereiste een N=1 te 
schrijven.  

 
2. Voorbereiden van herregistraties 

Er zal verder gewerkt worden aan het de implementatie van de herregistratie, de 1e 
herregistraties zijn eind 2018/begin 2019 aan de orde.  

 
3. Accrediteren van opleidingen 

In 2018 zullen de opleidingen worden bezocht, ter evaluatie van het programma tot 
dusver. Tevens zijn er gesprekken met nieuwe aanbieders, op specifieke onderdelen.  

 
4. Afstemming  

De ESTSS is eveneens bezig met een kader voor certificering van de verschillende 
niveaus medewerkers binnen het veld van psychotrauma, het Nederlandse programma 
zal met de ESTSS worden afgestemd.  

 
Tot slot zal aandacht worden besteed aan de waarde die aan de registratie als 
psychotraumatherapeut wordt toegekend, in het GGZ veld. Dit is een agendapunt voor zowel 
het bestuur als het certificeringsprogramma.  

 
 
Special Interest Groups 
 
Realisatie 2017 

 
De 4 bestaande SIG’s (Vroege interventie en opvang, Behandeling van PTSS met ernstige 
(comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, Young Minds en Traumatische rouw) 
zijn in het afgelopen jaar weer meerdere keren bij elkaar geweest. In het voorjaar is hier een 
5e SIG aan toegevoegd, te weten “culturele diversiteit en trauma”. 

 
Plan 2018 

 
In 2018 zullen de 5 bestaande SIG’s gecontinueerd worden en zal er naar gestreefd worden 
de ‘kennis’ vanuit de SIG’s beschikbaar te maken voor onze leden. Dit zal deels gebeuren 
door output te publiceren op de website en in de nieuwsbrieven, anderzijds door ruimte in te 
bouwen voor de SIG’s om hun output te presenteren tijdens het jaarlijkse NtVP congres.  
Verder zullen, afhankelijk van de belangstelling een aantal nieuwe SIG’s worden opgestart, 
zoals: 

• Vroegkinderlijk trauma 

• Jeugd en trauma 

• Trafficing 

• Huiselijk geweld 

• Geüniformeerden  

 
Ben je geïnteresseerd in het opzetten van 1 van deze, of een andere SIG? Neem contact op 
met Miranda Meijer (me.meijer@LZV-groep.nl). 

 
 
Congres 
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Realisatie 2017 
 
Het congres in 2017 was wederom een heel groot succes. Er waren in totaal bijna 300 
deelnemers en de dag werd gemiddeld beoordeeld met een cijfer van 7,8. 
Het thema van 2017 was Levensloop en Trauma, de locatie wederom het congrescentrum 
de Werelt in Lunteren. De congrescommissie bestond uit Walther van Lieshout, Sjef van 
Dungen, Nele Gielen, Linda Verhaak, Jasper van Zantvoord en op afstand Aart van 
Noorden, Ellen Gielkens en Sjacko Sobczak, en stond onder leiding van Miriam Lommen en 
Anja Lok.  
Het congres is georganiseerd in samenwerking met SCEM en heeft voor de NtVP 
geresulteerd in een positief saldo van bijna € 4,500,-. 
 
Al met al heeft het NtVP congres inmiddels een vaste plek gekregen in de agenda van de 
meeste therapeuten op het gebied van psychotrauma, het plan voor het congres in 2018 is 
inmiddels gereed. 
 
Verder heeft de NtVP met succes een bid uitgebracht voor het organiseren van het ESTSS 
congres in Nederland. De ESTSS heeft besloten de organisatie hiervan aan Nederland te 
gunnen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 
 
Plan 2018 
 
Op 31 mei 2018 zal het jaarlijkse NtVP congres worden georganiseerd met als thema “Oog 
voor meer dan PTSS”. Ook zal er een dag voor het congres een pre-conference dag worden 
georganiseerd waarbij workshops te volgen zijn die ook meegeteld kunnen worden voor de 
certificering tot psychotraumatherapeut NtVP. Het congres zal weer worden gehouden in 
congrescentrum de Werelt in Lunteren in samenwerking met SCEM. De congrescommissie 
bestaande uit Sjacko Sobczak, Ellen Gielkens, Linda Verhaak, Nele Gielen, Anja Lok, 
Annemiek Jaspers, Judith Desel, Joanne Mouthaan, Berber van der Vleugel en Miriam 
Lommen is inmiddels van start gegaan. 
 
Verder zal het programma en de organisatie van het grootschalige ESTSS in 2019 verder 
uitgewerkt worden.   
 

 
Lezingen 
 
Realisatie 2017 
 
Tijdens de ALV in januari 2017 heeft internationaal trauma expert Kathryn Magruder een 
lezing gegeven over de vraag hoe de wetenschappelijke wereld en de overheid op het 
gebied van volksgezondheid beter kunnen samenwerken.  
 
In het maken van een aantal korte video’s over relevante onderwerpen is enige vertraging 
gekomen. Besloten is om video’s te maken van afgeronde promotie onderzoeken door de 
promovendus kort het doel en de uitkomst van hun onderzoek te laten toelichten. De 1e 
video is inmiddels gemaakt en zal binnenkort op de website van de NtVP gepubliceerd 
worden. 
 
Plan 2018 
 
In 2018 zal de portefeuille lezingen worden opgenomen in de portefeuille wetenschappelijk 
onderzoek. 
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Communicatie 
 
Realisatie 2017 
 
In 2017 is de nieuwe NtVP website live gegaan, hierop is veel informatie te vinden zoals de 
activiteitenkalender, informatie over de SIG’s, het congres, etc. Tevens is er een 
“kennispagina” waar veel actuele kennis over psychotrauma terug te vinden is zoals een 
overzicht van promotieonderzoeken, meetinstrumenten, artikelen vanuit EJPT, etc. 
 
In 2017 zijn 6 nieuwsbrieven uitgebracht. Vanaf het laatste kwartaal van 2017 wordt 
gewerkt met een nieuw format waarbij het nieuwsitem in korte bewoordingen wordt vermeld 
en meer informatie via een link naar de website te verkrijgen is.  
 
De NtVP is ook dit jaar weer actief geweest op social media. De nadruk heeft vooral 
gelegen op Linkedin en in iets mindere mate op Twitter. Gebleken is dat de belangstelling via 
Twitter het afgelopen jaar is afgenomen. De belangstelling voor onze Facebook pagina is 
heel beperkt gebleken en hiermee zijn wij onlangs gestopt.  
 
Tot slot is er 4 keer een katern gepubliceerd in de Impact (voorheen Cogiscope). In het 
katern is de supervisievraag, voorzien van een antwoord van één of meerdere deskundigen, 
een van de succesvolle bijdragen. 

 
Plan 2018 
 
Het streven voor 2018 is hetzelfde als voor 2017. Wij zullen dit op de volgende manier gaan 
vormgeven: 
 
In 2018 zullen alle lopende initiatieven worden gecontinueerd: 

• 6x een nieuwsbrief in de nieuwe stijl 

• regulier onderhoud aan de website 

• actief nieuws delen met name op Linkedin en vooralsnog ook nog op Twitter 

• 4x NtVP katern in de Impact 
 
Het communicatieteam voor 2018 bestaat uit de volgende mensen: 

- Ellen Klaassens, voorzitter 
- Joanne Mouthaan, katern Impact 
- Kimberly Stam, webmaster 
- Lonneke Lenferink, algehele ondersteuning mbt informatie, nieuws, teksten etc. 
- Michaela Schok, algehele ondersteuning mbt informatie, nieuws, teksten etc.  
- Rik Knipscheer, social media 

 
Vanwege de vele werkzaamheden die er nodig zijn voor het goed managen van de 
communicatiestroom zal in combinatie met de portefeuille kennismanagement een betaalde 
medewerker worden aangetrokken die parttime het communicatieteam zal versterken. 
 

 
Certificering nuldelijnsondersteuner 
 
Certificering Psychosociale nuldelijnsondersteuner 
 
Realisatie 2017 
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In 2017 is het traject certificering voor de psychosociale nuldelijnsondersteuner uitgewerkt in 
samenwerking met betrokken partijen. Alle feedback van de betrokken partijen is verwerkt in 
het (uiteindelijke) projectplan. In dit projectplan zijn criteria voor accreditatie geformuleerd 
aangaande 1) eindtermen, 2) toetsingscriteria, 3) trainingsgrootte en trainingsduur en 4) 
trainersprofiel. Daarnaast zijn eisen geformuleerd waar een nuldelijnsmedewerker aan moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor certificering.  
Bij alle betrokken partijen bestaat een breed draagvlaak en is de behoefte voor een externe 
kwaliteitscontrole expliciet uitgesproken om een accreditatietraject voor opleidingen voor de 
nuldelijnsmedewerker op te zetten. De NtVP heeft zich gecommitteerd om in 2018 van start 
te gaan met het accrediteren van opleidingen. Een aantal organisaties die betrokken waren 
bij dit traject hebben belangstelling geuit om op termijn ook individuele certificering te 
implementeren. De NtVP zal in 2018 met die organisaties in contact treden om te kijken naar 
een maatwerkoplossing voor collectieve certificering. Tot slot is geconcludeerd dat de 
nuldelijnsondersteuner niet direct past binnen de lidmaatschapsstructuur van de NtVP, 
verwacht wordt dat met name de coördinatoren in deze organisaties baat hebben bij een 
lidmaatschap van de NtVP.  
 
Plan 2018 
 
In 2018 zal gestart worden met het opzetten en uitvoeren van de accreditatie van de 
opleidingen voor de nuldelijnsmedewerker. Het projectplan waarin alle voorwaarden voor 
accreditatie en certificering zal openbaar worden gemaakt en er wordt een commissie 
opgericht die de aanvragen zal gaan beoordelen. Het aanvraagmateriaal en 
toetsingsmateriaal wordt verder ontwikkeld en informatie over de accreditatie en certificering 
van nuldelijnsondersteuning wordt toegankelijk gemaakt via de NtVP website. Doelstelling is 
dit te realiseren in de eerste helft van 2018. 
Afhankelijk van het tempo waarin opleidingen zich aanmelden voor accreditatie, kan er 
mogelijk een start  gemaakt worden met het certificeren van individuele 
nuldelijnsondersteuners. Met geïnteresseerde organisaties die grote aantallen 
nuldelijnsondersteuners in dienst hebben zal de NtVP de mogelijkheden verkennen voor een 
collectieve certificering. Aan het einde van 2018 wil de NtVP minimaal 5 opleidingen 
geaccrediteerd hebben.  
 
 

Wetenschappelijk onderzoek 
 
Realisatie 2017 
 
In 2017 is het overzicht van lopend onderzoek in Nederland verder geactualiseerd, evenals 
het overzicht van de promoties & proefschriften. Geplande promoties worden via de website 
en de nieuwsbrief aan de leden gecommuniceerd.  
Daarnaast is een start gemaakt met het vertalen van abstracts van (Engelstalige) artikelen 
uit het European Journal of Psychotraumatology. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels 
op de website beschikbaar.  
 
Plan 2018  
 
In 2018 zal gecontinueerd worden met de activiteiten uit 2017. Daarnaast zullen de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek tijdens het NtVP congres gepresenteerd worden. 
De activiteit om video’s te maken van afgeronde promotie onderzoeken waarin de 
promovendus kort het doel en de uitkomst van het onderzoek toe kan lichten is voor 2018 
naar deze portefeuille overgebracht en zal in de loop van 2018 verder worden ingevuld. 

 
 
Kennismanagement 
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Plan 2018 
 
Vanwege het belang van het toegankelijk zijn van actuele kennisbronnen voor onze leden, 
wordt in 2018 de portefeuille kennismanagement verder ingevuld.  
Er zijn een drietal doelstellingen geformuleerd voor kennismanagement: 
1. De NtVP maakt kennisbronnen op het gebied van Psychotrauma toegankelijk via 

contacten met de traumacentra/universiteiten in NL/B, en met de ESTSS/ISTSS voor 
Europa/US. 

2. Voor alle vragen over Psychotrauma kan je bij de NtVP terecht. Wij leiden vragen van 
leden door naar experts op het desbetreffende gebied 

3. De NtVP is een brugfunctie tussen de ”wetenschappelijke wereld” en de “praktijk” door  
actief contact met universiteiten in NL/B en door de uitkomsten (onderzoeksrapporten, 
artikelen, etc.) actief te delen met onze leden. 

 
Naast het toegankelijk maken van deze informatie op onze website, zullen we periodiek 
informatie pushen naar onze leden via een “kennis” nieuwsbrief en via de social media.  

 
Vanwege de vele werkzaamheden die uit dit plan voortvloeien zal in combinatie met het 
communicatieteam een betaalde parttime medewerker worden aangetrokken. 

 
 
Certificering Psychotrauma medewerker HBO 
 
Plan 2018 
 
Vanwege de waardering voor zowel de certificering van de psychotraumatherapeut en de 
nuldelijnsondersteuner, wordt in 2018 gestart met het opzetten van een certificeringstraject 
voor psychotrauma medewerkers op HBO niveau. Zodra de plannen meer concreet zijn 
zullen wij onze leden hierover informeren.  
 

 
Financiën 
 
Realisatie 2017 
 
In 2017 heeft de NtVP aanzienlijk meer inkomsten gehad dan gepland. Er waren circa € 
2.500,- meer inkomsten door een hoger gemiddeld ledenaantal, circa € 3.500,- meer 
inkomsten door meer certificeringstrajecten en tot slot een positief saldo van het congres van 
circa € 4.500,-. Tegelijkertijd waren de uitgaven lager dan begroot, met name de kosten voor 
de website en voor certificering waren aanzienlijk lager dan begroot en de uitgaven voor het 
opzetten van de certificering voor de nuldelijnsondersteuner waren aanzienlijk lager dan de 
geplande investering. Hierdoor is het saldo aan het eind van 2017 gegroeid naar circa € 
54.000,-. 
 
Plan 2018 
 
In 2018 zal een parttime medewerker worden aangetrokken ter ondersteuning van 
kennismanagement en communicatie. Daarnaast wordt een investering gepland in het 
opzetten van de certificering voor de psychotrauma medewerker HBO.  
Hierbij wordt begroot dat het saldo van de NtVP in 2018 zal afnemen tot circa € 40.000,-. 

 
 
Tot slot 
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Naast andere indicatoren is het succes van de NtVP tevens af te lezen uit het aantal leden 
van de vereniging. In 2017 is het aantal leden gegroeid van 520 naar 585, een toename van 
12 %. Voor 2018 wordt een iets lager groei verwacht vanwege het beperkt aantal nieuwe 
aanmeldingen voor de certificering psychotraumatherapeut.  

 


