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Casusbeschrijving: richtlijnen en beoordeling 

 
In deze tekst worden richtlijnen gegeven voor het opstellen van een casusbeschrijving ten 

behoeve van de aanvraag tot certificering als Psychotraumatherapeut. 

 
a. Doel 

b. Opbouw van een casusverslag 

c. Procedure 

d. Beoordelingscriteria 

e. Klachten en bezwaar 

 
a. Doel 

 
Een casusbeschrijving heeft als doel de kerncompetenties van de aanvrager te toetsen. Met de 

rapportage geeft de aanvrager blijk van kennis en beheersing van vaardigheden op het gebied 

van psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychotrauma-gerelateerde 

stoornissen. Het is een onderdeel van de certificeringsvereisten van de NtVP. 

 

Casusbeschrijvingen worden geacht een individueel traject te behandelen. Zij gaan dus niet over 

groepsbehandelingen of systeemtherapie. Zij kunnen behandelingen van zowel volwassenen als 

jeugd betreffen. 

 

b. Opbouw van een casusverslag 

 
Een casusverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
• Cliëntgegevens (geanonimiseerd); 

• Aanmeldingsklacht, reden van verwijzing, hulpvraag; 

• Anamnestische gegevens; 

• Casusconceptualisatie: hypothesen over de samenhang van klachten met traumatische 

ervaringen, in context; 

• Gebruikte instrumenten en respons; 

• Observaties en indrukken; 

• Behandelmethode, inclusief argumentatie voor gekozen methode(n); 

• Behandelverloop en (voorlopig) resultaat; 

• Reflectie (heeft de behandeling gewerkt? Is de gekozen methode de juiste geweest? 

Waarmee is cliënt, en behandelaar, tevreden? Wat kan beter?); 

• Samenvatting en literatuurlijst. 

 
Het verslag omvat maximaal 3 A4 (exclusief literatuurlijst).  

 

c. Procedure 

 
De casusbeschrijving  dient  als PDF bij de online aanvraag tot certificering te worden 

toegevoegd.  De casusbeschrijving wordt alleen beoordeeld indien u de gehele aanvraag tot 

https://www.ntvp.nl/certificering-aanvraag/
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certificering indient en wordt dus niet apart beoordeeld.  

 

Beoordelingscriteria 

 

De casusbeschrijving zal worden beoordeeld door de certificeringscommissie in het kader van 

de aanvraag tot certificering als Psychotraumatherapeut.  

 
Inhoudelijke aspecten 

 
De certificeringscommissie hanteert als beoordelingscriteria: 

• Slaagt de psychotraumatherapeut in spé erin de hulpvraag, diagnostiek en behandeling 

goed aan elkaar te verbinden? 

• Hoe verantwoordt de psychotraumatherapeut de gevolgde stappen? 

 
Er wordt immers van de psychotraumatherapeut verwacht: 

• Te beschikken over voldoende kennis over psychotrauma; 

• De begrippen goed te kunnen toepassen; 

• Deze kennis goed te kunnen toepassen in de praktijk; 

• En kritisch en reflectief te kunnen zijn ten aanzien van het therapeutisch proces. 

 
Formele aspecten 

 
Naast de inhoudelijke aspecten is het belangrijk dat het verslag leesbaar en beknopt is, een 

goede opbouw heeft en in helder Nederlands geschreven is. Het verslag omvat maximaal 3 A4 

(exclusief literatuurlijst), en is dus beknopt. Als aan deze voorwaarden en de 

beoordelingscriteria is voldaan wordt dit onderdeel goedgekeurd. Als er sprake is van ernstige 

tekortkomingen op één terrein of minder ernstige op twee terreinen, wordt om een aanvulling 

gevraagd. In alle andere gevallen zal het verslag worden afgekeurd. 

 

d. Klachten en bezwaar 

 
De certificeringscommissie streeft ernaar de beoordelingen zo goed en nauwkeurig mogelijk te 

motiveren, maar het blijft mensenwerk. Bent u het oneens met de afwijzing van uw verslag dan 

kunt u bezwaar maken tegen deze beoordeling. U kunt ervoor kiezen om eerst via e-mail contact 

te zoeken met de beoordelaars om zo meer duidelijkheid te krijgen over de beoordeling van uw 

verslag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar certificering@ntvp.nl. Mocht u niet tevreden 

zijn na het contact via e-mail, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Meer informatie over de 

bezwaar- en de klachtenprocedure kunt u lezen op de NtVP website (zie het reglement van de 

NtVP). 
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