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In- en Externe betrekkingen: 

• Wijzigingen bestuur: vertrek Jan Ambaum, Miriam Lommen, Aram Hasan, Ingrid Wigard; 
voorstel nieuwe bestuursleden

• ESTSS: penningmeester; 2x bestuursvergadering, nieuwe ‘associated societies’ Finland en 
Israel; veel lof over ESTSS conferentie Rotterdam 

• Vertegenwoordiging in werkgroep Zorgstandaard Psychotrauma- en Stressorgerelateerde
stoornissen; contact met werkgroep Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen via R. 
Huntjens

• Contact met ARQ, MGGZ (in 2020 Mediant e.a.) 
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Certificering:

• Beoordeling aanvragen
Nieuwe gecertificeerden in 2019: 16
Aantal aanvragen in 2019: 13
Aantal gehonoreerde aanvragen in 2019: 8
Aantal aanvragen die als aspirant beoordeeld werden: 2
Aantal aanvragen die werden afgewezen of nog lopende zijn: 3

• Hercertificering
Nota certificering vastgesteld 

Overgangsregeling voor gecertificeerden lichting 2014-2016

Accreditatie

• Aanvragen voor accreditatie (of heraccreditatie)
• Procedure voor accreditatie en toekenning van punten vastgesteld
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Certificering nuldelijnsondersteuner:

• Protocol: op gebied van borging van kennis en vaardigheden van deelnemers aan de 
opleiding nader geconcretiseerd (criteria smart omschreven)

• Samenkomst accreditatie commissie 2019: 3x

• Aantal nuldelijnsopleidingingen geaccrediteerd: 5 (OLVG, IPSHOR, Kudding en 
Partners, Trauma Nazorg Groep, Stichting Slachtofferhulp Nederland

• Nieuwe secretaris voor accreditatiecommissie
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Certificering HBO:

• In 2019 is een start gemaakt met het formeren van de werkgroep certificering HBO

• De werkgroep certificering HBO is gestart met een inhoudelijke verkenning en 
literatuurstudie

• De werkgroep is gestart met het schrijven van een conceptnota aangaande de 
accreditatie en certificering van HBO-professionals binnen het psychotraumaveld.

Psychotrauma Jeugd:

Afgelopen jaar is een voorstel gedaan om tot registratie psychotraumatherapeut jeugd 
evenals een voorstel voor registratie forensisch diagnosticus KMHG 
(kindermishandeling en huiselijk geweld). Deze voorstellen worden eerst binnen het 
bestuur verder besproken. Ook is een onderliggend diagnostiek en behandelvoorstel 
KMHG aan het NtVP bestuur voorgelegd, dat tevens bij diverse andere gremia onder 
de aandacht is gebracht en/of besproken wordt. Wordt vervolgd.
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Special Interest Groups:
Gerealiseerd
• 2 nieuwe SIG’s (tot in totaal 7 SIG’s)

• geüniformeerden met trauma en forensische problematiek 
• huiselijk geweld en psychotrauma

• SIG lunch op het ESTSS congres (van 5 SIG’s)
• Bijeenkomsten van diverse SIG’s, waarvan 1 met lezing
Nog niet gerealiseerd:
• Nieuwe voorzitter van de SIG ‘Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve 

stoornissen’

• Oproep aan de NtVP leden: ben je geïnteresseerd of ken je iemand met wellicht interesse? Ik kom heel 
graag met je in contact!
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• 14-16 juni 2019, thema “Trauma in transition: Building bridges” in 

congrescentrum de Doelen in Rotterdam
• Op 12 juni 2019 pre-conference dag
• Congresorganisatie (Marie-Louise Kullberg, Rick de Haart, Elze Landkroon, 

Karlijn Schöls, Claartje König en Merel Velu, onder leiding van Joanne 
Mouthaan en Miriam Lommen)

• In samenwerking met Imeedu

• ± 570 mensen 3-dagen ticket
• ± 100 mensen vrijdagticket
• ± 20 mensen zaterdagticket
• ± 10 mensen zondagticket

• ± 125 mensen preconference workshop

• Winst (±72.500) verdeeld over ESTSS (50%), 
Imeedu (25%) en NtVP (25%)



ESTSS congres 2019: Evaluatie

Voldeed aan mijn verwachtingen 8,1

Inhoud relevant voor mijn dagelijks werk 8,0

Nieuwe klinische inzichten verkregen 7,3

Nieuwe wetenschappelijke inzichten 
verkregen

8,0

Veel waardering voor de organisatie, diversiteit in 
het programma en de vernieuwing t.o.v. eerdere 
ESTSS-congressen: 

- uitgebreide postersessie
- andere presentatieformats (flashtalks, 

masterclasses)
- extracurriculaire en sociale activiteiten



Jaarverslag 2019 (5)

Communicatie:
• Delen van berichten op het gebied van psychotrauma via social media kanalen/website (circa 2 

tot 3 berichten per week, circa 7000 volgers)
• Verspreiden van nieuwsbrief onder leden (6x per jaar onder ruim 600 leden)
• Vertalen en verspreiden van ruim 100 EJPT abstracts
• Onderhouden van website
• Initiatie van nieuwe rubrieken tbv kennisdeling (geschreven interviews met 

pasgepromoveerden/boekentips/het verhaal van…/verslaglegging congres, symposia en NtVP 
lezingen)

• Opzetten van inhoud ledenonderzoek mbt communicatie NtVP

Impact magazine:
• Elk kwartaal
• NtVP vast redactielid
• NtVP-katern met nieuws en Rubriek Supervisievraag en –antwoord



Wetenschappelijk onderzoek:
Lopend onderzoek geactualiseerd, abstracts vertaald (nu 100 in totaal) mmv Kimberley Stam, Steven de 
Jong en Lonneke Lenferink

Lezingen:
25-09 De rol van yoga bij traumabehandeling: een integrale compassievolle aanpak, door Carine Godri
en Anneke Sips. GGZ Drenthe, Assen. 

Kennismanagement:
• Onderzocht mogelijkheden tot aanpassing van website voor meer integratie functie kennisdeling.
• Work in progress: onderhoud website, genereren, coördineren, plaatsen en steunen van 

nieuwsberichten
• Ondersteuning ESTSS
• Contact met psychotraumanet voor intensivering relatie op het gebied van kennisdeling
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