
NtVP Jaarcongres
Levensloop en trauma

Donderdag 11 mei 2017
Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Keynote sprekers
Prof.dr. Bernet Elzinga  • Prof.dr. Rachel Yehuda 



“ Terugblikken en vooruitkijken”

Traumatische gebeurtenissen beperken zich niet tot 
bepaalde doelgroepen of situaties: van wieg tot dood 
bestaat de kans er slachtoffer van te worden. Deze 
pijnlijke ervaringen gaan vaak gepaard met gevoelens 
van schaamte en verdriet, waar slachtoffers maar al te 
vaak in stilte en eenzaamheid mee worstelen. Steeds 
vaker wordt deze stilte doorbroken en worden de, 
soms langdurige, gevolgen van dergelijke traumatische 
gebeurtenissen zichtbaar. Na de onthullingen over 
seksueel misbruik in de kerk komen ervaringen uit 
de sportwereld naar buiten. Een andere tot nu toe 
onderbelichte groep zijn ouderen die niet alleen 
kampen met trauma’s uit het verleden, maar ook 
ouderdom gerelateerde trauma’s meemaken en daar 
klachten van kunnen hebben. In onze vergrijzende 
samenleving is het van extra belang om oog te hebben 
voor trauma en traumabehandeling in deze groep.

Op het congres komen onderzoekers, behandelaars, 
hulpverleners en organisaties die werken of te maken 
hebben met psychotrauma en posttraumatische 
stress stoornis (PTSS) samen om de actuele kennis en 
ervaring te delen. Op deze manier kunnen we samen 
verder werken aan het verbeteren van onze kennis en 
kunde om PTSS zo goed mogelijk te voorkomen dan 
wel te behandelen bij mensen in alle levensfasen.

Zowel het werkveld als onderzoeksveld op het 
gebied van psychotrauma en PTSS ontwikkelt zich 
voortdurend. Kom ook naar het congres om samen met 
ons te kijken naar de levensloop van ons werkveld en 
jezelf zowel theoretisch als praktisch te verdiepen in de 
nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Samenkomst, 
kennisdeling en in verbinding zijn met elkaar staan 
centraal op dit congres, want samen bepalen we waar 
we in de toekomst naar toe gaan!    

Graag tot ziens op 11 mei!

Namens de congrescommissie,
Miriam Lommen en Anja Lok



 
Programma

08.45 uur  Ontvangst en registratie

Dagvoorzitter: Prof.dr. Frits Boer

09.30 uur  Opening door de dagvoorzitter

09.35 uur  Epigenetics and resilience • Prof.dr. Rachel Yehuda (Engelse voordracht)

10.05 uur  Parallelronde 1 - keuze uit 5 sessies
   a  Traumabehandeling in de levensloop: Narratieve Exposure Therapie (NET)
   b  Trauma en stress-gerelateerde klachten in het kader van ouder worden
   c  Screening na psychotrauma van 0-100 jaar: De praktijk belicht
   d   3MDR bij PTSS
   e  Intensieve behandeling van (Complexe) PTSS met imaginaire exposure en 

EMDR in combinatie met sport

10.55 uur  Pauze

11.25 uur  Parallelronde 2 - keuze uit 5 sessies
   f Geheugenmanipulatie tijdens slaap als augmentatie therapie bij PTSS
   g  Persoonlijkheidspathologie bij ouderen
   h  Opgroeien in de schaduw van trauma
   i Behandeling van PTSS: one-size fits all of juist een diversiteit aan technieken?
   j Lifespan integration

12.15 uur   Lunch

13.15 uur   De nieuwste inzichten over intergenerationele overdracht van mishandeling 
en verwaarlozing • Prof.dr. Bernet Elzinga

13.45 uur    Slamsessie: serie korte presentaties waarin de essentie van actuele 
onderzoeken wordt geschetst

14.30 uur   Pauze

14.55 uur  Parallelronde 3 - keuze uit 6 sessies
   k  Farmacotherapeutische behandeling van jongeren en volwassenen met 

PTSS: kritische beschouwing en nieuwe inzichten
   l  EMDR en ouderen
   m  Kinderen begeleiden in tijden van angst en terreur
   n  Hoe maak je van splinters weer een vaas!? Acute en uitgestelde opvang in 

tijden van terreur
   o Narratieve Exposure Therapie bij ouderen
   p Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

15.45 uur    Openheid van zaken: Psychotrauma in de sportwereld
   • Dr. Nicolette Schipper-Van Veldhoven

16.15 uur   Levensloop van trauma-experts • interview door de dagvoorzitter met
   prof.dr. Berthold Gersons en prof.dr. Rolf Kleber 

16.45 uur  Afsluiting

Voor meer informatie over de parallelsessies: www.scem.nl/agenda
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Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd.
Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina
van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl.
Hier vindt u tevens alle informatie over de inschrijfvoor-
waarden.

Het inschrijfgeld bedraagt (bij vroegboeken en betalen
tot 3 weken van tevoren): € 225,-
Standaardbedrag: € 245,- 

Bent u lid van de NtVP? 
Dan ontvangt u € 30,- korting op het inschrijfgeld. Klik bij 
inschrijven aan ‘Ik ben lid van de beroepsvereniging’ en vul 
uw nummer in.

Nog geen lid?
Word lid van de NtVP en profiteer direct van de gereduceer-
de prijs voor leden: www.ntvp.nl (tabblad Lid Worden). Vink 
vervolgens op het inschrijfformulier op deze website aan 
‘Ik ben lid van de beroepsvereniging’ en vul in het nieuwe 
veld in: nieuw lid. De lidmaatschapskorting wordt direct 
toegepast.

Dagvoorzitter
• Prof.dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en 
jeugdpsychiatrie bij het AMC. Met speciale belangstelling 
voor angststoornissen, depressie, somatoforme stoornis-
sen en slaapstoornissen. Ook heeft hij onderzoek gedaan 
naar gezinsrelaties.

Plenaire sprekers
• Prof.dr. Bernet Elzinga is professor aan de Universiteit van 
Leiden op het gebied van stress-gerelateerde psychopa-
thologie. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de 
effecten van vroege traumatisering op de ontwikkeling van 
de hersenen en psychische kwetsbaarheid.

• Prof.dr. Berthold Gersons is senior wetenschappelijk 
adviseur van Arq Psychotrauma Expert Groep en emeritus 
hoogleraar psychiatrie bij het AMC. Al meer dan 35 jaar 
houdt hij zich bezig met psychotrauma en hij heeft het 
eerste zelfhulpteam voor politie in Nederland opgericht.

• Prof.dr. Rolf Kleber is emeritus hoogleraar psychotrauma-
tologie bij de Universiteit Utrecht en Arq Psychotrauma 
Expert Groep. Hij houdt zich bezig met onderwijs en onder-
zoek naar de gevolgen van en de psychologische verwer-
kingsprocessen na schokkende ervaringen.

• Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven is senior adviseur 
Onderzoek en Intelligence bij NOC*NSF. Tevens werkt zij 
als lector Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig 
sportklimaat, aan hogeschool Windesheim.

• Prof.dr. Rachel Yehuda, professor aan Mount Sinai School 
of Medicine in New York, is een pionier in onderzoek naar 
de effecten van trauma en stress op de genen. Ze richt 
zich op de vraag hoe de gevolgen van trauma doorgegeven 
kunnen worden en hun effect kunnen hebben op volgende 
generaties.

Voor de sprekers van de parallelsessies: www.scem.nl/agenda

Doelgroep  
Psychiaters, (klinisch, neuro- en GZ-)
psychologen, psychotherapeuten, 
(sociaal, psychiatrisch) verpleeg-
kundigen, verpleegkundig 
specialisten, maatschappelijk 
werkers en degenen die daarvoor 
in opleiding zijn, maar ook andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom

Accreditatie 
Aangevraagd bij FGzPt, NVvP, NIP-
Eerstelijnspsychologie, VEN (EMDR), 
NVP, VGCt en Accreditatiebureau NIP 
(K&J) / NVO (OG).
Bij voldoende belangstelling uit 
een discipline wordt aanvullend 
accreditatie aangevraagd 

Datum en locatie  
Donderdag 11 mei 2017
Congrescentrum De Werelt
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren
(Er rijdt een pendeldienst van station 

Lunteren naar De Werelt en v.v.)

 
NtVP 
e-mail info@ntvp.nl
twitter @NtVPcongres
website www.ntvp.nl

Informatie
SCEM
Postbus 21
4196 ZG Tricht 
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten:
www.scem.nl


