Evaluatie NtVP 2018 en Plan 2019
Inleiding
In 2018 is binnen het bestuur gewerkt met de volgende portefeuilles:
• In- en externe betrekkingen (Mariel Meewisse)
• Certificering (Trudy Mooren)
• Special Interest Groups (Miranda Meijer)
• Congres (Miriam Lommen / Joanne Mouthaan)
• Communicatie (Ellen Klaassens)
• Impact (Joanne Mouthaan)
• Certificering nuldelijnsondersteuner (Marit Sijbrandij / Jan Ambaum)
• Wetenschappelijk onderzoek (Maartje Schoorl)
• Kennismanagement (Jan Ambaum)
• Financiën en secretaris (Marten La Haye)
In 2019 is de portefeuilleverdeling als volgt:
• In- en externe betrekkingen (Trudy Mooren)
• Certificering (Ingrid Wigard / Simone de la Rie))
• Special Interest Groups (Miranda Meijer)
• Congres (Miriam Lommen / Joanne Mouthaan)
• Communicatie (Lonneke Lenferink)
• Impact (Joanne Mouthaan)
• Certificering nuldelijnsondersteuner (Jan Ambaum)
• Wetenschappelijk onderzoek (Maartje Schoorl)
• Kennismanagement (Jan Ambaum)
• Lezingen (Wendy Pots)
• Certificering HBO (Marcel de Koning)
• Psychotrauma jeugd (Marie-Jose van Hoof)
• Financiën (Philip le Clercq)
• Secretaris (Kyra Cornelissen)
• NTB (Aram Hasan)
Hieronder wordt in het kort per portefeuille aangegeven welke resultaten in 2018 zijn bereikt
en wordt de inhoud van het plan voor 2019 toegelicht.

In- en externe betrekkingen
Realisatie 2018
Bestuurssamenstelling NtVP
In de loop van het jaar hebben gesprekken plaats gevonden met kandidaten voor het NtVP
bestuur in 2019. Met trots presenteren we Trudy Mooren die vanuit het huidige bestuur de
taak van voorzitter gaat overnemen van Mariel Meewisse. De andere kandidaten die we
voordragen voor het dagelijks bestuur zijn Kyra Cornelissen als secretaris en Philip le Clercq
als penningmeester. Zij zullen bij instemming van de leden de taken overnemen van Marten
La Haye. In het algemeen bestuur dragen we Lonneke Lenferink voor om de portefeuille
communicatie over te nemen van Ellen Klaassens, Wendy Pots voor de portefeuille lezingen,
Marie-José van Hoof voor het vertegenwoordigen van de belangen van kind en jeugd.
Simone de la Rie en Ingrid Wigard gaan met instemming van de leden de portefeuille
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certificering overnemen van Trudy Mooren. Marcel de Koning wordt voorgedragen voor de
portefeuille certificering HBO.
Ellen Klaassens, Marten La Haye, Marit Sijbrandij en Mariel Meewisse verlaten het bestuur.
ESTSS
Samen met de ESTSS organiseert de NtVP het internationale congres in Rotterdam van 13
tot en met 16 juni 2019. Trudy Mooren zal Mariel Meewisse opvolgen als penningmeester.
De ESTSS is bezig met accreditatie op Europees niveau naar een hoger plan te tillen, in
navolging van het Duitse en Nederlandse model. Ook wordt een future leadership board
opgericht om de slagkracht te vergroten en professionals te omarmen die in de toekomst een
prominente rol vertegenwoordigen op gebied van psychotrauma. In Dublin vindt in 2019 een
summerschool plaats waar geselecteerde jonge onderzoekers masterclasses kunnen
volgen.
Overleg Zorgverzekeraars Nederland
In het voorjaar zijn Trudy Mooren en Mariel Meewisse in gesprek geweest met
Zorgverzekeraars Nederland. Zij zijn geïnteresseerd in het certificeringstraject van de NtVP
daar zij zich zorgen maken over doelmatige en effectieve zorg bij PTSS. De afspraak is
gemaakt om de nieuwe versie van het profiel toe te sturen, zodat zij kunnen overwegen hun
beleid daarop af te stemmen.
Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstandaard
Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. In augustus 2018 is de zorgstandaard
in de autorisatiefase gekomen, de laatste fase waarbij de autorisatiegerechtigde partijen hun
goedkeuring moeten geven. Momenteel hebben nog niet alle partijen geautoriseerd en wordt
er hard gewerkt om tot overeenstemming te komen.
Vanuit de NtVP zijn diverse (voormalig) bestuursleden betrokken bij de zorgstandaard. Zo
zijn Mariel Meewisse en Miranda Meijer beiden lid van de stuurgroep en zijn Marit Sijbrandij,
Rafaele Huntjes, Maartje Schoorl, Trudy Mooren en Marie-José van Hoof lid van diverse
werkgroepen binnen deze zorgstandaard. Naar verwachting wordt de zorgstandaard in de
zomer van 2019 opgeleverd.
Zorgstandaard dissociatieve stoornissen
De EBRO‐modules en de eerste versie van de zorgstandaard dissociatieve stoornissen zijn
in de periode mei 2016-maart 2017 door de eerste werkgroep tot stand gebracht. Helaas
bleken de zorgstandaard en de EBRO‐modules niet te kunnen rekenen op brede acceptatie
door het veld. Daarom is eind 2018 ‐ na overleg tussen vertegenwoordigers van de eerste
werkgroep en vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen - een tweede
werkgroep van start gegaan met als opdracht te komen tot een aangepaste en aangevulde
zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. Universitair hoofddocent Rafaele Huntjens van de
Rijks Universiteit Groningen vertegenwoordigt de NtVP.
Commissie Zinnige Zorg PTSS
Via P3NL werd de NTVP gevraagd deel te nemen aan de expertbijeenkomst van het
programma Zinnige Zorg PTSS van het Zorginstituut Nederland. Het programma heeft als
doel het zorgtraject PTSS door te lichten en met gericht advies te komen over de zorg die
iemand met PTSS in Nederland ontvangt, met een focus op richtlijnconforme
(psychologische) interventies en diagnostiek. Maartje Schoorl heeft namens de NtVP de
bijeenkomst bijgewoond en zal in 2019 betrokken blijven via de (wetenschappelijke)
adviescommissie van de commissie.
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Plan 2019
In 2019 zijn voor in- en externe betrekkingen de volgende activiteiten gepland:
•

Veranderingen in de bestuurssamenstelling:
Met veel zin en enthousiasme starten acht nieuwe bestuursleden, na instemming
door de ALV in januari, in het bestuur van de NtVP. Deels delen zij bestaande
portefeuilles (congresorganisatie en lezingen, certificering psychotraumatherapeut),
deels zijn er nieuwe portefeuilles (certificering HBO, kind & jeugd).

•

Contact met Zorgverzekeraars Nederland:
In 2019 zullen we het contact met Zorgverzekeraars Nederland aanhouden c.q.
zoeken, waarbij een belangrijk onderwerp de 'validatie' van de certificering
psychotraumatherapeut is: hoe kunnen gecertificeerden profijt van het NtVP
keurmerk hebben?

•

Via het penningmeesterschap van Trudy Mooren zorgen we ervoor goed aangehaakt
te blijven bij de activiteiten van de ESTSS.

•

We zien in 2019 uit naar de totstandkoming van de zorgstandaarden Psychotrauma,
en Dissociatieve stoornissen. Waar wenselijk, lezen en denken wij als NtVP graag
mee.

•

We houden ons aanbevolen om samen te werken met het Nationaal Psychotrauma
Netwerk, NPN, en zullen de ontwikkeling van dit netwerk volgen. We zullen als NtVP
contact opnemen met de leden van het NPN, zowel als met andere relatief grote
instellingen voor traumatische stressgerelateerde zorg, om de NtVP onder de
aandacht te brengen.

•

Ontwikkelingen binnen P3NL (DB) worden ook in 2019 nauwlettend gevolgd, nu
vooralsnog van een actief lidmaatschap is afgezien.

•

Tot slot is Maartje Schoorl namens de NtVP vertegenwoordigd in de Commissie
Zinnige Zorg PTSS - en blijven we ook in 2019 dit volgen.

Certificering
Realisatie 2018
In 2018 is het volgende gerealiseerd:
1. Certificeren van psychotraumatherapeuten:
In 2018 zijn door de certificeringscommissie, bestaande uit Ton de Wijs, Gerke
Dooijeweerd, en Trudy Mooren, 18 nieuwe psychotraumatherapeuten gecertificeerd, en 3
leden als aspirant psychotraumatherapeut erkend. In totaal zijn er nu 253 gecertificeerde
psychotraumatherapeuten.
2. Herziene profiel van de psychotraumatherapeut:
In 2018 is het profiel van de psychotraumatherapeut door de accreditatiecommissie
bestaande uit Maarten van Son (voorzitter), Kyra Cornelissen (secretaris), Ton de Wijs,
Rolf Kleber, Ad de Jongh en Trudy Mooren, herzien. Aan het herziene profiel wordt op dit
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moment de laatste hand gelegd.
3. Herregistraties:
De eisen voor de herregistraties zijn in 2018 uitgewerkt door de accreditatiecommissie.
Ook hieraan wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Omdat gecertificeerden de tijd
moeten hebben om te kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie is besloten om
diegenen die in 2019 in aanmerking komen voor herregistratie uitstel te geven tot 2020.
4. Door de accreditatiecommissie zijn audit bezoeken afgelegd. CELEVT heeft haar
programma voor erkenning aan de NtVP voorgelegd. De accreditatiecommissie kent nu
voor het eerst ook punten toe aan bijdragen aan het congres, zoals preconference
workshops.
5. Besloten is om de formele erkenning van orthopedagoog-generalisten in het BIG register
af te wachten voordat zij ook in aanmerking komen voor certificering als NtVP
psychotraumatherapeut. Zo is ook met belangstellende orthopedagogen
gecommuniceerd.
Plan 2019
Implementatie herziene profiel psychotraumatherapeut:
Het herziene profiel psychotraumatherapeut wordt begin 2019 afgerond en vervolgens
geïmplementeerd.
Herregistratie:
Ook de eisen voor herregistratie worden begin 2019 afgerond en gecommuniceerd aan de
gecertificeerde psychotraumatherapeuten. De voorbereiding voor het uitvoeren van de
herregistraties zal worden gestart, zodat in 2020 de eerste herregistraties beoordeeld
kunnen worden.
Validatie:
In overleg met Zorgverzekeraars Nederland en mogelijke andere partijen zullen we de
discussie starten over de toegevoegde waarde van de certificering psychotraumatherapeut
en hoe de gecertificeerden profijt van het NtVP keurmerk hebben.
Communicatie:
De website zal worden aangepast op basis van het herziene profiel psychotraumatherapeut
en de eisen en procedure voor herregistratie. Daarnaast zal er een flyer worden gemaakt
waarin alle informatie overzichtelijk wordt weergegeven die te downloaden is via de website.

Special Interest Groups
Realisatie 2018
In 2018 zijn de 5 bestaande SIG’s (opvang en vroege interventies, young minds,
traumatische rouw, behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en
dissociatieve stoornissen en culturele diversiteit een aantal keer bij elkaar gekomen en
hebben interessante ervaringen en informatie gedeeld.
Verder zijn er 2 nieuwe SIG’s in de opstartfase:
• Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek als initiatiefnemer &
voorzitter Yolande Kat
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•

Psychotrauma en Huiselijk geweld en slachtofferhulp met als initiatiefnemer Tineke
de Ruiter

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan communicatie over de SIG’s:
• Tijdens het NtVP congres 2018
• In iedere nieuwsbrief is er aandacht voor een SIG
• De teksten op de website zijn verbeterd
• Bijdragen in Impact
En tot slot is er gezorgd voor meer contact en verbinding tussen de voorzitters van de SIG’s.
Plan 2019
Voor 2019 staat de volgende activiteiten gepland:
•
•
•
•
•
•
•
•

Starten met de SIG geüniformeerden
Starten met de SIG huiselijk geweld en slachtofferhulp
Continueren van de 5 bestaande SIG’s
Continueren van de communicatie over de SIG’s in de nieuwsbrief en Impact
SIG lunch organiseren tijdens het ESTSS congres
Meer output van de SIG bijeenkomsten beschikbaar maken via de website
Stimuleren van de opzet van andere SIG’s
Stimuleren van benutten van accreditatie punten bij SIG bijeenkomsten voor
herregistratie psychotrauma therapeut

Congres
Realisatie 2018
Op 31 mei 2018 is in congrescentrum de Werelt in Lunteren het jaarlijkse NtVP congres
gehouden met als thema “Oog voor meer dan PTSS”. 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 heeft ervoor
gezorgd dat de congresdag inhoudelijk goed werd gewaardeerd door de bezoekers. Ook
was er veel belangstelling voor het congres en waren er in totaliteit circa 300 deelnemers.
Op de dag voor het congres is er een pre-conference dag worden georganiseerd waarbij
aantal workshops te volgen waren. Helaas was het aantal aanmeldingen voor de workshops
enigszins tegenvallend, de workshops die door zijn gegaan werden inhoudelijk zeer goed
gewaardeerd.
Verder is gestart met het programma en de organisatie van het grootschalige ESTSS
congres in 2019 in Rotterdam.
Plan 2019
Van 14-16 juni 2019 organiseert NtVP namens de ESTSS het 16e tweejaarlijks congres van
de ESTSS in De Doelen te Rotterdam. Dit internationale congres is het grootste evenement
op het gebied van psychotraumazorg en -onderzoek in Europa en trekt gemiddeld 500
bezoekers uit alle delen van de wereld. Het driedaagse programma biedt keynote lezingen
en Masterclasses door gerenommeerde experts uit het veld en presentaties over de laatste
stand van zaken op onderzoeksgebied in symposia, flashtalks en posters.
Voor meer informatie, zie https://estss2019.eu.
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Op de dag voorafgaand aan het congres, 13 juni, organiseert het ESTSS 2019 comité
preconference workshops over een scala aan klinische en methodologische onderwerpen,
waaronder Cognitive Therapy (Anke Ehlers), Imagery Rescripting (Loes Marquenie en
Sandra Raabe) en de ISTSS Treatment Guidelines for PTSD (Jonathan Bisson).
Mis ook vooral de welkomstreceptie in het Stadhuis van Rotterdam niet en het congresdiner
in Restaurant Engels, waar gezorgd wordt voor een gezellig samenzijn met culinair en
muzikaal entertainment.

Communicatie
Realisatie 2018
Nieuwsbrieven
In 2018 zijn 6 nieuwsbrieven uitgebracht in een nieuw format maar via hetzelfde platform
(Mailchimp). Met behulp van Mailchimp zijn wij in staat geweest de nieuwsbrief in te richten
op een manier die prettig leesbaar is en er professioneel uitziet. Er worden foto’s geplaatst
bij de nieuwsberichten en de tekst is beknopt zodat alle berichten in een oogopslag zichtbaar
zijn. Er zijn 670 abonnees op de nieuwsbrief.
Social media
De NtVP is ook in 2018 weer actief geweest op social media. De nadruk heeft opnieuw
vooral gelegen op Linkedin en in iets mindere mate op Twitter. Er zijn op LinkedIn per eind
2018 meer dan 6.000 connecties/volgers en dit aantal groeit wekelijks.
Website
In 2018 zijn er verscheidene aanpassingen aan de website gerealiseerd:
• er is een aparte pagina gecreëerd voor de meetinstrumenten en abstracts van de EJPT.
• onder het tabblad kennisdeling is een nieuwe pagina ingericht voor de NtVP Blogs.
• het register van Psychotraumatherapeuten is geoptimaliseerd door het toevoegen van
een bredere zoekfunctie, het adaptief maken voor tablet en smartphones en het
toevoegen van filters zodat nu op geslacht en functie gezocht kan worden.
• de nieuwsbrieven zijn te vinden onder tabblad ‘over NtVP’ en niet meer onder
kennisdeling.
• voor het traject nuldelijnsondersteuning is een nieuwe pagina ingericht onder tabblad
‘certificering’.
De website trekt maandelijks ruim 3.000 bezoekers.
Impact Magazine
Afgelopen jaar is er 4 keer een mooie en informatieve bijdrage gepubliceerd in Impact
Magazine.
In 2018 is de samenwerking tussen Impact Magazine en NtVP meer geïntegreerd geraakt.
• de eindredacteur van het NtVP-katern is een volwaardig redactielid geworden
• de Supervisierubriek in het NtVP-katern is een prominenter en vast onderdeel geworden
van Impact Magazine en één die op social media veel aandacht krijgt.
• het magazine en het katern kunnen nu inhoudelijk beter op elkaar afgestemd worden. Dit
komt ook NtVP en ons netwerk ten goede doordat het de boodschap versterkt.
• een door IM afgewezen column van een promovenda voor NtVP.nl heeft geleid tot een
nieuwe webrubriek: NtVP Blogs.
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Personeel
• Grotere rol Kimberly Stam
Kimberly heeft vanaf maart 2018 het verzorgen en versturen van de Nieuwsbrief op zich
heeft genomen en zorgt dat alle nieuwsberichten, in de meest brede zin van het woord,
vlot op de website komen te staan en deze automatisch via social media (LinkedIn en
Twitter) gedeeld worden. Verder verricht zij diverse werkzaamheden om de website
prettig leesbaar, informatief en werkend te houden.
• Afscheid Rik Knipschild
Rik Knipschild heeft na de zomer aangegeven te stoppen mijn zijn werk voor de
werkgroep communicatie omdat zijn social media werkzaamheden vrijwel geheel
geautomatiseerd zijn.
• Nieuwe kandidaat portefeuillehouder Communicatie
• Lonneke Lenferink, psycholoog, postdoctoraal onderzoeker op het gebied van verlies en
trauma bij de Rijks Universiteit Groningen, en sinds begin 2018 actief als lid van de
werkgroep communicatie, heeft zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur en
de taken van portefeuillehouder Communicatie vanaf januari 2019 van de huidige
portefeuillehouder over te nemen. De huidige portefeuillehouder treedt, na 4 jaar, uit het
bestuur.
Plan 2019
In 2019 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 Twitter
• 4x NtVP katern in de Impact
• Online video-interviews met recent gepromoveerde traumaonderzoekers
• Vertaalde EJPT-abstracts online verspreiden
Beslissingen nemen m.b.t. social media
• Willen we een LinkedIn premium account?
• Website: willen we een Search Engine Optimization (SEO) laten uitvoeren op relevante
woorden als psychotrauma, PTSS etc. zodat we beter vindbaar worden.
Geplande verbeteringen m.b.t. Impact Magazine
• het genereren van een constante stroom supervisievragen
• het onder de aandacht brengen van IM als outlet voor (vakinhoudelijk en
wetenschappelijk) nieuws uit het netwerk, waaronder ook uit ons eigen bestuur.
• versterking van de redactie op klinisch gebied is ook zeer welkom, nu hoofdredacteur
Jeroen Knipscheer zal aftreden begin 2019.
Geplande nieuwe activiteiten:
• Herorganiseren van de website voor het verhogen van gebruiksvriendelijkheid
• Enquête houden onder leden over informatiebehoefte website
Het communicatieteam voor 2019 bestaat uit de volgende mensen:
- Lonneke Lenferink, voorzitter
- Joanne Mouthaan, katern Impact
- Kimberly Stam, webmaster/social media
- Michaela Schok, algehele ondersteuning mbt informatie, nieuws, teksten etc.
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Certificering nuldelijnsondersteuner
Realisatie 2018
Sinds 2018 is het mogelijk voor trainingsbureaus en instellingen om een aanvraag
accreditatie voor nuldelijnstrainingen in te dienen. In het document ‘Accreditatie-en
Certificeringsnota voor nuldelijns psychosociale ondersteuning’ zijn alle voorwaarden voor
accreditatie uitgewerkt. Dit document is samen met het aanvraag-en toetsingsmateriaal
definitief en openbaar gemaakt via een nieuw aangemaakte pagina op de NtVP website
waar alle informatie voor accreditatie te vinden is. Er is een onafhankelijke commissie
samengesteld die de aanvragen op vaste momenten in het jaar beoordeeld. In september
2018 is er een vooraankondiging van het accreditatietraject voor nuldelijnstrainingen
geplaatst in het Impact Magazine. De eerste aanvragen voor accreditatie zijn
binnengekomen en zullen in 2019 worden beoordeeld.
Plan 2019
Voor 2019 staan de volgende activiteiten gepland:
1. Accrediteren van nuldelijnstrainingen. De aanvragen worden op 4 momenten in 2019
door de accreditatie-commissie beoordeeld. Doel is om ten minstens 7 trainingen aan
het einde van 2019 te hebben geaccrediteerd.
2. Verdere inventarisatie van interesse binnen grote organisaties in collectieve
certificering van eigen nuldelijnsondersteuners.
3. Verder uitwerken en voorbereiden certificeringstraject voor individuele
nuldelijnsondersteuners.
4. Indien voldoende trainingen (n=5) zijn geaccrediteerd, start met het implementeren
van certificeringstraject voor individuele nuldelijnsondersteuners.

Wetenschappelijk onderzoek
Realisatie 2018
In 2018 is het overzicht van lopend onderzoek in Nederland opnieuw geactualiseerd en
uitgebreid op basis van een mailing. Geplande promoties worden via de website en de
nieuwsbrief aan de leden gecommuniceerd.
Daarnaast worden abstracts van (Engelstalige) artikelen uit het European Journal of
Psychotraumatology vertaald en gepubliceerd op de site i.s.m. Kimberly Stam en Lonneke
Lenferink. Er zijn inmiddels 42 abstracts op de website terug te vinden.
In samenwerking met Miriam Lommen zijn in 2018 3 video’s gemaakt van pas
gepromoveerden:
• Vermissing en de psychologische impact onder nabestaanden – Interview dr.
Lonneke Lenferink
• Virtuele coach voor de behandeling van PTSS – Interview dr. Myrthe Tielman
• Voorspellers voor behandeleffectiviteit onder veteranen met PTSS – Interview dr.
Joris Haagen
De video’s zijn gepubliceerd op de website.
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Plan 2019
In 2019 zal gecontinueerd worden met de activiteiten uit 2018. In 2019 zal gekeken worden
in hoeverre het wetenschappelijk onderzoek een duidelijker positie kan krijgen tijdens het
NtVP congres.

Kennismanagement
Realisatie 2018
In 2018 is gestart met de portefeuille kennismanagement.
Er waren 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.
In 2018 is allereerst een inventarisatie gemaakt van alle kennisdomeinen. Deze
kennisdomeinen zijn zowel doelgroepsdomeinen als themadomeinen geworden. De
kennisdomeinen hebben tot doel om een logische indeling te vormen voor de kennisbronnen
die de NtVP beschikbaar wil maken (zie punt 1) en voor het doorleiden van specifieke vragen
van onze leden naar experts (zie punt 2). Gestart is met het koppelen van personen
(experts) aan de verschillende kennisdomeinen.
Geprobeerd is om een netwerk te creëren van “kennismanagers” uit de verschillende
instellingen voor psychotrauma samen met de kennismanager van de NtVP. Hiertoe is aan
de grotere instellingen voor Psychotrauma een brief gestuurd, enerzijds om de NtVP bekend
te maken als kennisplatform, anderzijds om een persoon uit de desbetreffende instelling
hieraan te koppelen. De reacties op dit verzoek zijn helaas minimaal geweest.
Er is contact gelegd met de kenniscentra binnen Defensie, het heeft als resultaat gehad dat
wij als NtVP gebruik mogen maken van de diensten van de MGGZ als het om doorverwijzing
van vraagstukken op hun domein gaat.
Verder is gekeken naar het psychotraumanet van Arq. Het lijkt erop dat zij een vrij compleet
overzicht aanleveren wat ook in de interessesfeer ligt van de leden van de NtVP (zie punt 1).
De vraag is dan ook of wij als NtVP zelf een vergelijkbaar initiatief moeten starten.
Naar aanleiding van bovenstaande zijn veel discussiepunten naar boven gekomen zoals:
• Is het zinnig dat de NtVP zelfstandig kennisbronnen toegankelijk gaat maken?
• Moeten we aansluiting / samenwerking zoeken met psychotraumanet?
• Welke capaciteit vraagt het zelfstandig toegankelijk maken van kennisbronnen?
• Waar hebben onze leden behoefte aan?
Deze discussiepunten zijn besproken op de heidag van het bestuur in december 2018 en
vormen de basis voor het plan 2019.
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Plan 2019
Voor 2019 staan de volgende activiteiten gepland:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Afronden van de in 2018 gestarte activiteiten zoals het vaststellen van de
kennisdomeinen, netwerk van kennismanagers, etc.
Herinrichten van de websitepagina kennisdeling.
Optimaliseren van de routes en vindbaarheid van kennis en informatie op de
website (traction/search engine optimisation).
Verdere inventarisatie, selectie en contactname met Psychotraumawebsites van
andere kenniscentra ten behoeve van doorlinkmogelijkheden via de NtVP
kennisdomeinen.
Onderzoeken en inrichten van mogelijkheid voor uploaden artikelen per
kennisdomein via bijv. reseachgate.
Onderzoeken van de mogelijkheid om leden regionaal te verbinden t.b.v.
onderlinge kennisuitwisseling/consultatie.
Onderzoeken van de mogelijkheid tot participatie via kennisfunctie NtVP aan
ondersteuning van beleidsvorming op het gebied van psychotraumazorg.

Lezingen
Plan 2019
Indien de voordracht van Wendy Pots door de ALV wordt goedgekeurd, zal zij in 2019 de
portefeuille lezingen gaan oppakken. Zij zal hiervoor in Q1 2019 een plan maken waarbij de
samenwerking op het gebied van lezingen en webinars gezocht zal worden met grote
instellingen voor psychotrauma en de verschillende universiteiten. De bedoeling is dat aan
de lezingen punten worden toegekend in het kader van herregistratie.

Certificering Psychotrauma medewerker HBO
Plan 2019
Tijdens de heidag in december 2018 is heeft het bestuur samen met Marcel de Koning, die
het bestuur voorstelt als portefeuillehouder voor dit onderwerp, gebrainstormd over het
onderwerp certificering psychotrauma medewerker HBO. Op basis van de input van deze
dag en een aantal interviews die Marcel wil gaan houden, zal hij in Q1/Q2 2019 een plan
maken voor dit onderwerp en met het bestuur bespreken.

Psychotrauma jeugd
Plan 2019
Marie Jose van Hoof wordt door het bestuur voorgedragen als portefeuillehouder voor dit
onderwerp. Zij heeft een plan voor diagnostiek en behandeling dat zij samen met de NtVP en
andere partijen in het veld in 2019 hoop uit te werken tot een implementeerbaar plan voor de
Multidisciplinaire Centra voor de aanpak Kindermishandeling.
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Financiën
Realisatie 2018
De inkomsten in 2018 zijn in lijn geweest met de begroting. Aan de uitgavenkant is
aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• minder kosten voor certificering vanwege minder aanvragen
• minder web-kosten omdat gebruik is gemaakt van goedkope capaciteit
• minder kosten voor de medewerker kennismanagement & communicatie omdat zij
pas per 1 maart gestart is
• er is een manier gevonden om goedkoop video’s te produceren
• we zijn later gestart met het traject certificering HBO
Hierdoor is het saldo van de NtVP gestegen van € 54.000 per 1-1-2018 naar € 57.000 per
31-12-2018.
Plan 2019
In 2019 zullen de inkomsten vanuit certificering iets lager dan in de vorige jaren vanwege
een beperkt aantal verwachtte nieuwe aanmeldingen. De inkomsten uit de contributie van de
leden zal ongeveer gelijk blijven aan 2018, we verwachten dat het huidige aantal leden van
bijna 600 ongewijzigd zal blijven.
Aan de uitgavenkant continueren we met de inzet van een parttime medewerkster voor
communicatie en kennismanagement. Daarnaast zullen de nieuwe portefeuilles certificering
HBO, psychotrauma jeugd en lezingen de nodige investeringen vragen.
Verwacht wordt dat 2019 een negatief resultaat zal geven van € - 12.000. Gezien het
vermogen van de NtVP vindt het bestuur deze investering verantwoord.
Het bestuur stelt voor om in 2019 de contributies ongewijzigd te laten.
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