
 

 

 
 
 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering NtVP  
Datum: Woensdag 31 januari 2018  
Locatie:  Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht.  
Tijd:  18.30 – 19.30 uur 
 
 
1. Opening  

Mariel Meewisse heet eenieder van harte welkom en opent de vergadering.  
 
2. Berichtgeving van verhindering en laatste mededelingen 

Marten LaHaye, Rafaele Huntjes, Marit Sijbrandij en Danielle Oprel hebben bericht van afwezigheid 
gegeven. De lezing door Rafaele Huntjes wordt gegeven door Miriam Lommen en de lezing door 
Danielle Oprel wordt gegeven door Maartje Schoorl.  
 
Er zijn geen verdere mededelingen.  
 
3. Goedkeuring verslag vorige ALV 

De opmerking wordt gemaakt dat bij de goedkeuring van het verslag van 2016 niet opgemerkt wordt 
dat aan het bestuur decharge wordt verleend. Dit staat wel vermeld in de notulen, maar bij punt 8. 
Bestuurssamenstelling.  
 
De notulen worden goedgekeurd. Het bestuur wordt decharge verleend door de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
4. Jaarverslag 2017 

 

In- en Externe betrekkingen, Mariel Meewisse:  

• 5 nieuwe bestuursleden hebben actief een portefeuille opgepakt 

• Regelmatig overleg met het Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) 

• Overleg NPN, voorstel gedaan voor onderlinge samenwerking 

• Link ESTSS, Mariel penningmeester- Link ISTSS, Marit bestuur 

• Nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zorgstandaard. 

 

Certificering, Trudy Mooren: 

• Sterke groei gecertificeerde Psychotraumatherapeuten NtVP van 185 naar 240 

• Profiel Psychotraumatherapeut geactualiseerd 

• Eisen voor herregistratie geformuleerd 

• Accreditatie opleidingen up to date 

• Register Psychotraumatherapeuten op website. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Special Interest Groups, Miranda Meijer: 

Er zijn 5 actieve SIG’s: 

• Vroege interventie en opvang 

• Behandeling van PTSS met comorbide problematiek en dissociatieve stoornissen 

• Young minds 

• Traumatische rouw 

• Culturele diversiteit en trauma. 

 

Congres, Miriam Lommen:  

• Thema “levensloop en trauma” 

• Zeer succesvol, waardering 7.8, 300 deelnemers  

• In 2019 ESTSS congres in Nederland. 

 

Lezingen: 

• Tijdens ALV 2017 lezing van Kathryn Magruder 

• 1e video over promotieonderzoek in Nederland is afgerond. 

 

Communicatie, Ellen Klaassen: 

• Nieuwe website is in het voorjaar live gegaan 

• NtVP nieuwsbrief 6x verschenen 

• 4x katern in de Impact (inclusief Supervisie rubriek) 

• Social media: zeer actief op Linkedin, in mindere mate  actief op Twitter. 

 

Certificering nuldelijnsondersteuner, Marit Sijbrandij: 

• Eisen profiel nuldelijnsmedewerker afgestemd 

• Criteria voor accreditatie opleidingen vastgesteld 

• Beperkt aantal organisaties wil verder met certificering van medewerkers 

• NtVP lidmaatschap niet passend voor deze groep, wel voor coördinatoren. 

 

Wetenschappelijk onderzoek, Maartje Schoorl: 

• Overzicht lopend onderzoek geactualiseerd 

• Vanaf november 2017 worden alle EJPT abstracts vertaald en beschikbaar gesteld 

• Vvia de website. 

 

5. Financieel overzicht 2017 

5A. De voorzitter, Mariel Meewisse geeft een toelichting op de cijfers van de balans en van de staat 
van baten en lasten. Een hoger ledenaantal, meer inkomsten uit certificering, een positief saldo van 
het congres en minder uitgaven in 2017 leidt tot een positief saldo van circa € 19.000,=.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
5B. Annemieke Lubbes en Jannetta Bos hebben de controle uitgevoerd en dit is positief bevonden. Zij 
worden hartelijk bedankt voor deze controle.  
 
5C. Er zijn geen vragen 
 
5D. Het verslag 2017 wordt unaniem goedgekeurd. Ook voor komend jaar wordt de kascontrole 
gedaan door Annemieke Lubbes en Jannetta Bos.  
 

6. Jaarplan 2018 

 

In- en externe betrekkingen, Mariel Meewisse 

• Bekendheid NtVP versterken middels lezingen over evidence based behandelingen tijdens 

(externe) congressen en symposia 

• Samenwerking NPN en NtVP invullen 

• Actief contact onderhouden met de collectieve leden NtVP 

• Contacten met de grote instellingen voor psychotrauma onderhouden 

• Contacten met Zorgverzekeraars Nederland verder opbouwen 

• Nieuwe voorzitter en secretaris zoeken 

 

Certificering, Trudy Mooren 

• Doorgaan met het certificeren van Psychotraumatherapeuten. Voor 2018 wordt uitgegaan van 

15-20 nieuwe certificeringen 

• Geactualiseerd profiel Psychotraumatherapeut invoeren 

• Eisen herregistratie verder uitwerken en implementeren 

• Opleidingen: evalueren met bestaande instituten en mogelijk aantal aanbieders vergroten 

• Certificering afstemmen met ESTSS 

 

Jannetta Bos wil graag weten wat de bedoeling is van de herziening van het profiel.  

Trudy Mooren licht dit kort toe. Er is gekeken naar twee zaken: wat zijn de vereisten gezien de 

ontwikkelingen in de markt. En wat is een adequate toets om te kunnen borgen dat de 

gecertificeerde ook alle kennis in huis heeft. Hieruit kwam het idee om de N=1 zoals bij de VGCT 

registratie gebruikelijk is in te voeren, omdat daarin alle verrichtingen omtrent en kennis en kunde, 

plus de competenties die daarbij horen, toetsbaar zijn.  

Jannetta is supervisor van de VGCT en geeft aan dat in een N=1 veel tijd in gaat zitten. Daarnaast is er 

veel uitval als gevolg van de N=1. Zij wil dit dan ook ernstig ontmoedigen.  

Trudy geeft aan dat het niet onder supervisie geschreven hoeft te worden, wat tijd scheelt. Wel gaat 

de certificeringcommissie op zoek naar nieuwe mensen. Enerzijds is een aantal mensen gestopt, 

waardoor vervanging nodig is, anderzijds wil men graag een stukje uitbreiding. Ze doet hierbij een 

oproep aan geïnteresseerden om zich bij haar te melden.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren is het nieuwe profiel op de website geplaatst. Het stuk gaat door het bestuur besloten 

worden. Trudy wil echter wel draagvlak van de leden, daarom verzoekt zij eenieder om inhoudelijke 

feedback. Deze kan aan haar worden gemaild.  

 

Certificering nuldelijnsondersteuner, Marit Sijbrandij: 

• Opzetten en uitvoeren van de accreditatie van de opleidingen voor de nuldelijnsmedewerker  

• Start  maken met het certificeren van individuele nuldelijnsondersteuners  

• Mogelijkheden verkennen voor collectieve certificering 

 

SIG’s, Miranda Meijer 

• Continueren 5 bestaande SIG’s 

• Opstart andere SIG’s onderzoeken. Denk hierbij aan Vroegkinderlijk trauma, Jeugd en trauma, 

trafficing. trauma en neurobiologie, huiselijk geweld en geüniformeerden 

• 2-3 bijeenkomsten per jaar per SIG 

 

Miranda doet een oproep aan de leden om aan te sluiten bij de opstart van nieuwe SIG’s of  meer 

inhoud te geven aan de bestaande SIG’s. Er is budget opgenomen voor de SIG’s. Dit wordt tot op 

heden nauwelijks aangesproken.  

 

Congres 2018, Miriam Lommen 

• 31 mei 2018, thema “Oog voor meer dan PTSS” wederom in congrescentrum de Werelt in 

Lunteren 

• Voor het eerst wordt er een pre-conference dag georganiseerd. Deze is op 30 mei 2018. 

• Congrescommissie (Sjacko Sobczak, Ellen Gielkens, Linda Verhaak, Nele Gielen, Anja Lok, 

Annemiek Jaspers, Judith Desel, Joanne Mouthaan, Berber van der Vleugel en Miriam Lommen) 

• Doelstelling minimaal 300 deelnemers 

• Samenwerking met SCEM wordt gecontinueerd, deling financiële risico’s    

Het programma is nagenoeg klaar. De key note speakers zijn geregeld. Binnenkort kunnen mensen 

zich gaan opgeven  

 

ESTSS 2019, Miriam Lommen 

Dit congres vervangt het nationale congres in 2019. 

• Het congres is op 14, 15 en 16 juni 2019 

• Het thema is “Trauma in Transition: Building Bridges”.  

• Op 13 juni 2019 is de pre-conference dag 

• Locatie de Doelen in Rotterdam, Pre-conference dag Universiteit Rotterdam 

• Doestelling minstens 500 deelnemers aan het congres, 250 aan de pre-conference dag 

• Samenwerking met congresbureaus SCEM en Imeedu 



 

 

• Verzekering wordt afgesloten om financieel risico te beperken bij een eventueel minder 

deelnemers 

 

Wetenschappelijk onderzoek, Maartje Schoorl 

• Overzicht lopend onderzoek actueel houden 

• EJPT abstracts in Nederland vertalen en beschikbaar maken via website 

• Video’s maken van afgeronde promotieonderzoeken en beschikbaar stellen voor de leden 

 

Communicatie, Ellen Klaassen 

• Doestellingen:  

- Verbeteren zichtbaarheid en bekendheid van de NtVP 

- Faciliteren kennisdeling en informatieverstrekking overige portefeuilles 

• Activiteiten continueren: 

- 6x een nieuwsbrief in de nieuwe stijl 

- Doorontwikkeling website en regulier onderhoud 

- Actief nieuws delen via website, Linkedin en vooralsnog ook op Twitter 

- 4x NtVP katern in de Impact. Joanne zit in de redactie van de Impact.  

 

Kimberly Stam is aangetrokken als  parttime professionele kracht ter ondersteuning van 

communicatie en kennismanagement. Andere medewerkers zijn: Joanne Mouthaan, Kimberly Stam, 

Lonneke Lenferink, Michaela Schok en Rik Knipschild. 

Ellen roept eenieder op nieuws voor de nieuwsbrief door te geven, alsmede input voor de Impact.  

 

Kennismanagement, Jan Ambaum 

De ambitie is dat we als NtVP op de hoogte zijn van alles wat er gebeurd op psychotrauma gebied.  

Drie doelstellingen: 

• 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. 

• Voor alle vragen over Psychotrauma kan je bij de NtVP terecht. Wij leiden vragen van leden door 

naar experts op het desbetreffende gebied 

• 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 

 

De kennis willen we toegankelijk maken via de website en via periodieke “kennis” nieuwsbrief en via 

de social media. Hiervoor is Kimberly gevraagd om te gaan ondersteunen, samen met communicatie. 

Gestart wordt met inventarisatie.  

 

Certificering Psychotrauma medewerker HBO niveau, Jan Ambaum 

• In 2018 start met opzetten certificeringtraject voor psychotrauma medewerkers op HBO niveau.  

• Er lopen gesprekken met een “trekker” voor deze portefeuille. Er zijn 2 kandidaten 

geïdentificeerd.  

• Zodra de plannen meer concreet zijn zullen wij de leden verder informeren  

 

 



 

 

 

 

 

7. Contributie 2018 en begroting 2018 

Gezien de positieve financiële positie blijft de contributie voor 2018 ongewijzigd,  
• € 75,- per jaar (40,- voor promovendi, € 20,- voor studenten) 
• Registerkosten voor psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar  
• Jaarcontributie voor Impact € 17,50 
• Eenmalige kosten certificering € 200,- 
 
De contributie 2018 en de begroting 2018 worden unaniem goedgekeurd door de leden. 
 

8. Bestuurssamenstelling 2018 

Rafaele Huntjes en Anja Lok gaan het bestuur verlaten. Zij worden door Mariel hartelijk bedankt voor 
hun inzet.  
 
Als nieuw bestuursleden wordt Joanne Mouthaan voorgesteld. De leden stemmen hier unaniem mee 
in. 
 
Het Algemeen Bestuur zal in 2018 bestaan uit:  
Mariel Meewisse  voorzitter  
Ellen Klaassens  vicevoorzitter / communicatie 
Vacature / Marten La Haye  secretaris 
Marten La Haye  penningmeester  
Mirjam Lommen  congres 
Marit Sijbrandij  certificering nuldelijnsmedewerker 
Trudy Mooren  certificering 
Maartje Schoorl  Weteschappelijk onderzoek 
Miranda Meijer  SIG’s 
Aram Hasan  Diversiteit 
Jan Ambaum  Kennismanagement 
Joanne Mouthaan  Impact 
 
De eerste 4 leden vormen tevens het dagelijks bestuur. 

 
9. Rondvraag 

Annemieke Driessen: Heeft het bestuur het ook over toetreding tot P3NL? Een eerste verkennend 
gesprek met de directeur van P3NL is geweest. Voor nu is dit niet opportuun, want dit gaat om 
dermate hoge bedragen dat dit niet haalbaar is voor de NtVP.  
 
10. Sluiting 

Mariel Meewisse sluit de vergadering om 19.36 uur en dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.  
 
 


