
Certificering NtVP  Versie: januari 2018 

1  Status: concept 
 

  

 

 

 

 

 

Certificeringsnota  

 

Psychotraumatherapeut 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ton de Wijs 

Kyra Cornelissen 

Trudy Mooren 

 

 

Nota Certificering Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma 

Herziene versie 2017 

Deelgebied: Psychotraumatherapeuten (academisch niveau) 



Certificering NtVP  Versie: januari 2018 

2  Status: concept 
 

Voorwoord 

De eerste nota over certificering door de NtVP verscheen in 2014. Nu, drie jaar verder, is deze nota 

op een aantal punten geactualiseerd en aangepast. De wijzigingen ten opzichte van de eerste tekst 

zijn in het eerste hoofdstuk genoemd.  

Wij (auteurs, namens het algemeen bestuur van de NtVP) zien certificering als een zich ontwikkelend 

systeem van kwaliteitsbewaking en borging. Het is dus ook logisch dat de eisen en wellicht de opzet 

periodiek worden geëvalueerd en bijgesteld. De oorspronkelijke certificeringsnota is geschreven op 

basis van een door een commissie samengesteld competentie profiel voor behandelaren op 

academisch niveau. Deze vervolg nota richt zich op deze doelgroep. 

Er is voor de evaluatie gekozen voor een nieuwe opzet. Om te beginnen is er in maart 2017 een 

expertmeeting georganiseerd waarvoor alle leeropdrachthouders en universitair hoofddocenten die 

op het terrein van psychotrauma werkzaam zijn en de bestuursleden van de NtVP uitgenodigd. Daar 

is aan de hand van een aantal korte inleidingen een discussie gevoerd met als centraal thema “Wat 

moet een gecertificeerd psychotraumatherapeut (NtVP) minimaal kennen en kunnen, ofwel wat zijn 

de minimale competenties waarover hij/zij moet beschikken?” 

In vervolg op deze bijeenkomst is een conceptnota opgesteld die is voorgelegd aan de deelnemers 

aan bovengenoemde bijeenkomst en aan een aantal experts uit het veld, waaronder praktiserende 

behandelaars en de certificerings- en accreditatiecommissie van de NtVP. Op basis van de verkregen 

feedback is de tekst bijgesteld en aangeboden aan het bestuur, die deze uiteindelijk in de huidige 

vorm heeft vastgesteld. De duur van de vaststelling is in principe voor twee jaar, waarna een nieuwe 

actualisatie van het profiel zal volgen. 

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan de actualisatie van het profiel en hopen dat dit zal 

bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het psychotraumaveld in Nederland en Europa. 
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Hoofdstuk 1 Introductie en algemene delen 

Introductie 

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is een onafhankelijke vereniging, die 

streeft naar continue kwaliteitsverbetering op het gebied van de Psychotraumatologie voor diegenen 

die zich professioneel of binnen een organisatie met psychotrauma bezighouden (zie www.ntvp.nl). 

Dit doet de vereniging sinds 2006 door onder andere het organiseren van congressen en 

bijeenkomsten, zogenaamde ‘special interest groups’, door verbinding te maken met andere 

verenigingen op het terrein van psychotrauma binnen en buiten Nederland, en sinds 2013 ook door 

middel van certificering. 

Certificering is het toetsen, en als bekwaam beoordelen, van een professional die voldoet aan criteria 

voor het handelen op terrein van de psychotraumatologie. Certificering vindt de vereniging van 

belang, omdat het domein van de effecten van schokkende gebeurtenissen op mensen en hun 

omgeving al langere tijd in het brandpunt van de belangstelling staat en er veel ontwikkelingen 

plaatsvinden. Zowel in het denken over trauma (wat is het, welke biologische mechanismen spelen 

een rol) als over de gevolgen, en de behandeling is veel te doen. 

Blootstelling aan schokkende gebeurtenissen hoort bij het leven, en problemen met het herstel na 

dergelijke gebeurtenissen komen regelmatig voor. Aangezien hierbij veel factoren (cultuur, situatie 

etc.) een rol spelen en er vaak sprake is van combinatie met andere klachten (comorbiditeit), is het 

ook een complex thema. 

De brede belangstelling voor psychotrauma betekent ook dat velen op terrein van de opvang, nazorg 

en behandeling van psychotrauma en daaraan gerelateerde klachten een taak op zich zijn gaan 

nemen. Vaak vanuit integere interesse of grote betrokkenheid. Helaas zijn interventies die worden 

voorgesteld of uitgevoerd (google bijvoorbeeld eens op het begrip psychotrauma), niet altijd 

gebaseerd op voldoende en actuele kennis en vaardigheid. Dit brengt risico’s met zich mee. 

Bestaande problematiek kan immers verergerd worden, of te lang blijven bestaan, en vermindering 

van klachten die ontregelen kan niet of onvoldoende plaatsvinden. Om zowel de kwaliteit van 

degenen die zich beroepsmatig met psychotrauma bezig houden te bevorderen en te borgen, maar 

ook om voor degenen die hulp zoeken of cliënten willen verwijzen helder te maken wie in staat is om 

‘state of the art’ deze hulp te verlenen, of adviezen te verstrekken, is het certificeringsproject binnen 

de NtVP opgezet. 

Omdat het veld van professionals die met psychotrauma en de gevolgen van schokkende 

gebeurtenissen werken breed is, is het niet in een enkel systeem van certificering te vangen. Omwille 

van de beheersbare omvang en het feit dat er aangesloten kon worden bij bestaande systemen van 

kwaliteitsbewaking is de vereniging gestart met het certificeren van psychotrauma behandelaren op 

universitair niveau. Het plan is om certificering ook voor andere groepen in de komende jaren vorm 

te geven. 

Nu is het natuurlijk een vraag waarom er juist voor deze groep nog een nieuwe vorm van certificering 

nodig is. Voor hen zijn al veel kwaliteitseisen geformuleerd, met name in de wet BIG, en door 

verschillende beroepsverenigingen. De certificering als Psychotraumatherapeut NtVP vult de 

bestaande kwalificaties aan door de specifieke expertise in diagnostiek en behandeling van 

psychotrauma te waarderen. We proberen in dit certificeringsprogramma zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de al bestaande opleidingen en verplichtingen in het kader van de wet BIG en de 

verschillende therapeutische verenigingen zodat we, waar mogelijk, doublures voorkomen en 

gebruik maken van al aanwezige kennis en vaardigheden.  

 

http://www.ntvp.nl/
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Definitie psychotrauma 

Onder psychotrauma verstaan we de psychische, lichamelijke en sociale consequenties van het 

meemaken van zeer ingrijpende ervaringen. Trauma is de wond. Psychotrauma omvat vaak 

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), maar wordt gekarakteriseerd door co-morbiditeit van 

symptomen en stoornissen. In deze tekst is meer aandacht voor de co-morbide gevolgen van 

traumatisering behalve PTSS, dan in de vorige versie.  

 

Doelgroep 

Voor wie is het certificaat “Psychotraumatherapeut” bedoeld? Het certificaat is bedoeld voor ervaren 

therapeuten op universitair niveau, die zich naast een algemene en brede behandelervaring, 

toegelegd hebben op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma. Vaak werken zij in 

gespecialiseerde instellingen of zijn zij binnen hun instelling of praktijk specialisten op dit terrein. Zij 

voldoen aan de eisen voor registratie conform de wet BIG in de categorieën 

gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, of psychiater. Ook moeten zij: 

- in staat zijn om vanuit meerdere gezichtspunten naar de problematiek van de cliënt te kijken;  

- voldoende recente ‘state of the art’) kennis en ervaring hebben in het diagnosticeren en 

behandelen van psychotrauma en daaraan gerelateerde klachten (stoornissen);  

- in staat zijn om relevante diagnostische instrumenten te hanteren, co-morbiditeit te onderkennen 

en de invloed van relevante omstandigheden te kunnen duiden;  

- meerdere evidence based behandelwijzen op een gevorderd niveau toe kunnen passen, waardoor 

het behandelaanbod kan worden gewijzigd als de gekozen aanpak niet of onvoldoende werkt.  

- behandeling ondersteunende interventies (gericht op emotieregulatie en het versterken van 

herstelvermogen) toe kunnen passen;  

 

Tenslotte moet de kandidaat ingebed zijn in een systeem van supervisie/intervisie en in staat zijn om 

waar nodig door te verwijzen, maar ook om zicht te houden op eigen belasting en functioneren. In de 

volgende hoofdstukken worden deze eisen verder uitgewerkt. 

 

Kinderen en jeugdigen 

Ofschoon er een specifieke uiting is van klachten en symptomen in reactie op ervaringen die 

psychotrauma tot gevolg hebben voor bepaalde leeftijdsgroepen, zijn er ook veel overeenkomsten, 

in behandelmethodieken. Hoewel de toepassing verschillend kan zijn, zijn de rationales grotendeels 

dezelfde. We hebben ervoor gekozen de criteria voor certificering dezelfde te laten zijn voor zowel 

behandelaars die met kinderen en jeugdigen werken als die volwassenen behandelen.  

 

Wat mag je wel en wat niet verwachten van certificering? 

Certificering is een kwaliteitsinstrument, waarmee bewaakt kan worden dat geregistreerden blijvend 

voldoen aan een hoge standaard van kennis en vaardigheden op het terrein van de concepten, de 

diagnostiek, de behandeling van psychotrauma en de daaraan gerelateerde klachten. Het is een 

waarborg dat je als cliënt met een (vermoeden van) traumaklachten goed terecht kunt bij een 

gecertificeerde professional en daar conform de huidige stand van zaken gediagnosticeerd en 

behandeld wordt, danwel wordt doorverwezen. Voor een verwijzer geldt dat deze ervan op aan kan 

dat met goed vertrouwen naar deze professional verwezen kan worden. De certificering ziet dus toe 
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op een algemene, actuele en stevige basis van kennis en kunde. Daar zit direct ook de beperking. 

Deze certificering ziet niet toe op specifieke kennis en vaardigheden voor bijvoorbeeld bepaalde 

doelgroepen (bijvoorbeeld jeugdigen of gezinnen). Binnen het profiel is daarvoor weliswaar beperkt 

ruimte, maar we onderscheiden geen specifieke (deel)profielen. Ook richten wij ons niet specifiek of 

uitsluitend op professionals werkzaam in een gespecialiseerde trauma-instelling, maar ook op 

diegenen die werkzaam zijn in een algemene setting. Wij zijn ons ervan bewust dat dit soms, 

bijvoorbeeld op het niveau van kennis van en vaardigheden met diagnostische instrumenten andere 

eisen stelt.  

Hoewel de certificering zich richt op psychotrauma in brede zin, nemen PTSS en de behandeling 

daarvan een centrale plaats in. We vinden het belangrijk dat een Psychotraumatherapeut ook andere 

dan aan PTSS-gerelateerde presentaties van klachten en symptomen (zoals acute stressstoornis, 

dissociatieve verschijnselen en uitingen van vroegkinderlijk trauma) adequaat kan behandelen. In elk 

geval verwachten we dat gecertificeerde Psychotraumatherapeuten zich bewust zijn van de volle 

breedte van psychotrauma en de diversiteit in verschijningsvorm van de gevolgen daarvan.  

Aspirant Psychotraumatherapeut 

Aangezien we met de Psychotraumatherapeut de lat hoog leggen kan het zijn dat behandelaars die 

meer weten en kunnen dan de gemiddelde behandelaar toch niet volledig aan de eisen voldoen.  

Daarom kan binnen de NtVP kan het aspirant-schap Psychotraumatherapeut worden verkregen. Het 

doel is aspirantleden zichtbaar te maken voor cliënten en verwijzers en hen verder te stimuleren te 

gaan voldoen aan het totale profiel. Deze behandelaars voldoen aan de uitgangseisen voor 

certificering als Psychotraumatherapeut (BIG-registratie), maar voldoen nog niet helemaal aan de 

overige eisen. Minimaal beschikken zij over gevorderde kennis in één evidence-based behandelwijze 

en een ruime achtergrondkennis. Ook moeten zij zich binnen 3 jaar kwalificeren als 

“Psychotraumatherapeut”. Zij werken minimaal een jaar als zelfstandig verantwoordelijk 

behandelaar (minstens 16 uur, waarvan 5 uur met trauma cliënten). Het kiezen voor de registratie als 

“Aspirant Psychotraumatherapeut” is een goede keuze voor therapeuten die al een flink stuk 

gevorderd zijn in hun werk met traumacliënten, en dit zichtbaar willen maken.  

Registratie, opleiding en toetsing 

Om als (aspirant-) Psychotraumatherapeut geregistreerd te worden dient de betrokken behandelaar 

hiervoor een aanvraag in te dienen. Een formulier hiervoor is te downloaden van de website van de 

NtVP. Verwacht wordt dat de kandidaat zorgt voor afdoende bewijsstukken toe te voegen om de 

certificeringscommissie, die de aanvraag beoordeelt, in staat te stellen om zich een oordeel te 

vormen over de competenties van betrokkene op de hierboven en hierna beschreven terreinen. Bij 

de beschrijvingen is aangegeven hoe het bewijs van de betreffende competentie geleverd kan 

worden.  

Voor een aantal onderwerpen zijn door de NtVP opleidingen of supervisoren geaccrediteerd. Indien 

men de desbetreffende opleiding heeft doorlopen, of de erkende supervisor beoordeelt betrokkene 

als voldoende competent, wordt geacht het bewijs van competentie op dat betrokken domein 

geleverd te zijn (zie voor de geaccrediteerde opleidingen en supervisoren de NtVP website). 

In andere gevallen is het aan betrokkene om aan te tonen dat hij/zij over de gevraagde competenties 

beschikt. In het algemeen kan dit door: 

- een verklaring van, of namens, de werkgever betreffende de (soort en uren) van de aanstelling, de 

werkzaamheden die feitelijk worden uitgevoerd. Degene die de verklaring afgeeft dient dan wel 

feitelijk zicht te hebben op de werkzaamheden van betrokkene. Voor vrij-gevestigden dient een 

accountantsverklaring te worden aangeleverd voor de behandeluren en een gedocumenteerde 

beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld een zelfevaluatie; zie website, 
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aangevuld met bijzonderheden over de praktijkorganisatie); 

- verklaringen van specialistische verenigingen over gevolgde opleidingen en supervisie. Niveau, duur 

en eventueel onderwerpen moeten hierbij helder zijn; 

- verklaringen van erkende onderwijsinstellingen over gevolgde cursussen/supervisie. Ook hier 

moeten het niveau, de duur en de onderwerpen helder zijn. 

 

Bij de behandeling van psychotrauma gaat het juist om de toepassing van de bovengenoemde kennis 

en kunde in hun onderlinge samenhang, en is het belangrijk om te zien welke inschattingen en 

overwegingen bij de behandeling zijn gemaakt. Hoe komt men via de diagnose tot een behandelplan, 

welke keuzes worden gemaakt bij de behandeling, hoe worden ondersteunende technieken 

toegepast en waarom (niet)? 

Bij het beoordelen van aanvragen in het verleden miste de beoordelende (certificerings-)commissie 

dit overzicht om een goede inschatting te kunnen maken of de gevraagde competenties voor een 

certificering als Psychotraumatherapeut op het gewenste niveau aanwezig waren. Om dit te 

ondervangen en meer op competentieniveau te kunnen oordelen wordt de beoordelingsroute 

uitgebreid met een N=1 studie. Deze bestaat uit een gedocumenteerde beschrijving van een 

behandeling van een traumabehandeling, waarin de route van diagnose tot en met 

behandelingsafronding wordt gedocumenteerd (zie voor de volledige beschrijving bijlage 2). 

De certificeringscommissie beoordeelt aan de hand van de ingediende stukken of: 

a) aan alle eisen qua werkervaring, opleidingen,  registraties is voldaan, en of  

b) de N=1 studie met een voldoende oordeel is afgerond. 

Voor de registratie als aspirant Psychotraumatherapeut is de N=1 niet vereist. 

Indien er twijfel is bij de certificeringscommissie kan deze, in plaats van het afwijzen van de aanvraag, 

aanvullende informatie, dan wel aanvullend een opleiding, respectievelijk beoordeling door een 

supervisor op een of meerdere terreinen, vragen. Tegen een beslissing van de 

certificeringscommissie tot slot, is bezwaar en beroep mogelijk. Zie daarvoor de uitleg hieromtrent 

op de website. 

 

Herregistratie 

De erkenning als Psychotraumatherapeut geldt voor een periode van 5 jaar. Voorafgaande aan de 

afloop van deze periode dient herregistratie aangevraagd te worden. Uitgangspunt daarvoor is dat 

betrokkene kan aantonen nog steeds te voldoen aan de uitgangspunten voor registratie. Hierbij 

wordt vooral gelet op de actuele kennis en kunde, en kennis van relevante nieuwe ontwikkelingen. 

De eisen voor herregistratie zijn in detail beschreven in hoofdstuk 7. Op de website van de NtVP 

worden de actuele eisen weergegeven. 

 

Verbinding met de ESTSS-certificering 

De NtVP is aangesloten bij de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), en elk NtVP lid is 

als zodanig ESTSS lid. Binnen de ESTSS wordt gewerkt aan een systeem van certificering op Europees 

niveau. De bedoeling is dat lokale verenigingen kunnen profiteren van ontwikkelingen in andere 

landen, en wordt er toegewerkt naar een vergelijkbaar niveau van zorg en professionals in Europa. 

Dat impliceert het delen van kennis en expertise. Vanuit de NtVP wordt actief deelgenomen aan de 

ontwikkeling van deze profielen. Uitgangspunt is dat certificering als Psychotraumatherapeut tegelijk 

certificering als ESTSS Advanced Level behandelaar in zal gaan houden. Dit niveau zal binnen de bij de 

ESTSS aangesloten verenigingen worden erkend. Het certificaat Psychotraumatherapeut volstaat 

voor erkenning en registratie op ESTSS-niveau.  
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Hoofdstuk 2  Ingangsniveau 

 

Aangezien we bij de certificering spreken van een breed opgeleide ervaren behandelaar wordt een 

brede algemene kennis van psychotrauma en gerelateerde thema’s bekend voorondersteld. Zeker de 

thema’s die voor zijn/haar werksituatie van belang zijn, moeten bekend zijn, en betrokkenen moet 

weten hoe in lijn daarmee te handelen. Van thema’s die in de werkpraktijk van betrokkenen niet of 

zelden aan de orde zijn, moet betrokkene tenminste kennis hebben. Het betreffen de volgende 

thema’s: 

Prevalentie en oorzaken 

De kandidaat heeft aantoonbare kennis van kenmerken van blootstelling aan uiteenlopende 

traumatische gebeurtenissen (bijvoorbeeld interpersoonlijk geweld versus natuurramp, enkelvoudig 

versus meervoudige traumatisering); en van de uitingsvormen en de mogelijke gevolgen van 

traumatische ervaringen. Ook is hij/zij bekend met de invloed van cognitieve (onder andere 

geheugen)processen op en na schokkende ervaringen en de verstoring van het gevoel van veiligheid 

op de klachtpresentatie. Daarnaast kent de kandidaat de hoofdlijnen van de meest recente versie 

van de richtlijn Vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende 

gebeurtenissen. 

Reikwijdte trauma 

De kandidaat is aantoonbaar bekend met de uitingsvormen/karakteristieken van diverse vormen van 

blootstelling aan trauma. In ieder geval: chronische PTSS, en type 1 en type 2 PTSS, vroegkinderlijke 

traumatisering, oorlogstrauma, en seksueel trauma. Hij is verder bekend met de achterliggende 

denkwijze en discussies betreffende de recente diagnostische systemen (DSM 5, ICD 11) en de 

hedendaagse (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, inclusief de 

biologische aspecten. De kandidaat is op de hoogte van relevante huidige richtlijnen. 

Historisch perspectief en hedendaagse ontwikkelingen 

Bij voorkeur is de kandidaat bekend met de voornaamste ontwikkelingen in de diagnostiek en 

behandeling. De kandidaat heeft kennis van de huidige situatie als ook van de belangrijkste 

ontwikkelingen tot nu toe (DSM 5, evidence based behandelingen).  

Ethische en morele dilemma’s 

De kandidaat is bekend met de morele en ethische dilemma’s in de gezondheidszorg (zoals illegaliteit 

bij asielzoekers, sociale marginalisatie van traumaslachtoffers (bijvoorbeeld veteranen, 

vluchtelingen), spanningsveld tussen autonomie versus beschermwaardigheid) en is in staat om 

zowel in het diagnostische- als het behandelproces op een vakkundige manier met deze dilemma’s 

om te gaan. Verder is de kandidaat bekend met de invloed van cognitieve processen op de beleving 

van traumatische ervaringen, het gevoel van veiligheid en op de klachtpresentatie (bijvoorbeeld 

dissociatieve klachten, false memories) en is in staat om hier zowel in het diagnostisch proces als in 

de behandeling en in zaken die daarmee samenhangen (bijvoorbeeld rapportages) op een 

vakkundige manier mee om te gaan. 

 

Culturele diversiteit 

Aangezien de beleving en uitingsvorm van blootstelling aan traumatische gebeurtenissen in hoge 

mate beïnvloed worden door cultuur heeft de kandidaat aantoonbare kennis van cultuurspecifieke 
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fenomenen, bijvoorbeeld met betrekking tot formulering hulpvraag, omgaan met klachten, beeld 

hulpverlener/therapeut en sociale ondersteuning.  

Toetsing 

Competentie op deze terreinen kan blijken uit: 

- werkervaring met verschillende doelgroepen en/of soorten trauma’s zoals blijkt uit bijvoorbeeld 

een werkgeversverklaring of zelfevaluatie; 

- gevolgde opleidingen, congressen en/of supervisies op deelgebieden, dan wel een geaccrediteerde 

inleiding.  

- N=1.  
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Hoofdstuk 3 Diagnostiek en indicatiestelling 

 

Met de komst van de DSM 5, ICD 11 en een nieuwe zorgstandaard heeft er zich in de afgelopen jaren 

een aantal ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van diagnostiek bij psychotrauma. In deze 

herziene nota is een aantal wijzigingen doorgevoerd die een reactie vormen op recente 

ontwikkelingen.  

 Psychotrauma verder, verschijnt zelden in een enkelvoudige en eenduidige presentatie. Co-

morbiditeit van klachten, symptomen en diagnoses zijn vaker regel dan uitzondering. Met name 

depressieve verschijnselen dienen zich vaak hand in hand met PTSS aan. Een deel wordt verklaard 

door de overlap in symptomen: tekenen van vermijding lijken sterk op de negatieve symptomen van 

depressie (geen zin hebben een activiteit te ondernemen bijvoorbeeld). Verder lijken sommige 

gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen, met name wanneer die zich vroeg in het leven hebben 

voorgedaan, met weinig adequate steun vanuit de omgeving, te zijn verworden tot 

persoonlijkheidsstijlen. Tot slot komt ook middelen of sederende medicatie gebruik of –misbruik 

veelvuldig naast traumatische stresssymptomen voor. Onder invloed van medicatie kan de invloed 

van psychotherapie verminderd zijn. Deze beschrijving is niet compleet – er zijn meerdere 

combinaties van psychische problemen die zich in reactie op ingrijpende gebeurtenissen voordoen 

(bijvoorbeeld verslavingsstoornissen, eetstoornissen) dan hierboven genoemd.  

 De betekenis van de onderkenning van 1. Psychotrauma in brede zin; en 2. Klachten en 

symptomen doen zich als co-morbide voor, is dat hiervan bij diagnostiek, indicatiestelling en 

behandeling rekenschap van moet worden gegeven. Instrumenten en behandelmethodieken die niet 

uitsluitend voor psychotrauma ontwikkeld zijn kunnen bijzonder nuttig zijn (denk aan 

schemagerichte therapie, interpersoonlijke psychotherapie, farmacotherapie).  

 

Vereisten 

Er wordt verondersteld dat de kandidaat psychotraumatherapeut na het afronden van de opleiding 

aantoonbare kennis heeft over diagnostiek bij psychotrauma, en over de competenties beschikt om 

een casusconceptualisatie te maken. De diagnostiek reikt verder dan PTSS of de kernsymptomen 

ervan. Ook het vaststellen van co-morbiditeit en differentiaaldiagnostiek behoren tot de verwachte 

vaardigheden. Hieronder zal worden toegelicht wat er van de kandidaat wordt verwacht ten aanzien 

van diagnostiek en indicatiestelling.  

 Na afronding van de module is de kandidaat Psychotraumatherapeut: 

- in staat om normale van verstoorde verwerkingsreacties te onderscheiden; en in staat de 

diverse psychotrauma- en stress gerelateerde stoornissen (in de DSM 5) te kunnen 

classificeren, alsmede een beschrijvende diagnose te kunnen formuleren met inachtneming 

van de afweging van mogelijke andere diagnoses welke op een of andere manier overlappen 

of gelijken op (aspecten van) van psychotrauma i.c. in staat tot het stellen van een correcte 

differentiaaldiagnose. 

- in staat om een klinisch interview (te weten de CAPS of KIP) en geschikte en gevalideerde 

vragenlijsten (bijvoorbeeld een PTSS klachtenschaal), die nodig zijn voor een betrouwbare 

diagnostiek van PTSS en daaraan gerelateerde psychotraumaklachten af te nemen en te 

interpreteren; 

- in staat om mogelijke co-morbiditeit van PTSS (zoals depressie, overige angststoornissen, 

dissociatieve stoornissen, verslaving, lichamelijk onverklaarde klachten, 
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persoonlijkheidsstoornissen en de interactie met lichamelijke stoornissen) op 

gestructureerde wijze vast te stellen door gebruik te maken van hiervoor geschikte en 

gevalideerde vragenlijsten en/of klinische interviews (bijvoorbeeld een SCID); 

- in staat het verband te leggen tussen ingrijpende gebeurtenissen en hoe deze zich in 

klachten kunnen manifesteren. Ook dient de psychotraumatherapeut vroegkinderlijk trauma 

te kunnen herkennen en in verband te brengen met de huidige klachten. 

- in staat te oordelen, in het geval van co-morbiditeit, welke stoornis eerst behandeld dient te 

worden; 

- in staat een inschatting te maken van de gevolgen van de traumatische gebeurtenis voor 

systeem, werk en omgeving; 

- in staat een inschatting te maken van de factoren, die hebben bijgedragen aan het ontstaan 

en in stand houden van de psychische klachten (bijvoorbeeld intelligentie, coping, 

voorgeschiedenis, eerdere traumatisering); 

- in staat om het diagnostisch proces zorgvuldig te doorlopen, en hierbij de keuze binnen de 

vervolgstappen te doorlopen (1. screening, 2. (hetero)anamnese, 3. (semi)gestructureerd 

diagnostisch interview, met daarna eventueel aanvullende diagnostiek voor co-morbide 

problematiek); 

- in staat de Routine Monitoring Outcome (ROM) vragenlijsten te gebruiken voor de proces 

diagnostiek bij psychotrauma, op juiste te wijze te interpreteren en te integreren in de 

behandeling.  

 

Toetsing 

Toetsing van deze kennis en competenties vindt plaats middels een N=1 studie. Voor de specifieke 

eisen voor het behalen van de N=1 verwijzen klik hier (link naar eisen voor N=1). Uit de N=1 toets 

dient naar voren te komen dat de kandidaat bekend is met de kenmerken van de psychotrauma- en 

stress gerelateerde stoornissen, en in staat is een normale van verstoorde verwerkingsreacties te 

onderscheiden; in staat is de trauma- en stress gerelateerde stoornissen te classificeren, alsmede een 

beschrijvende diagnose te kunnen formuleren, en in staat is tot het stellen van een correcte 

differentiaal diagnose (zoals depressie, overige angststoornissen, dissociatieve stoornissen, 

verslaving, lichamelijk onverklaarde klachten, persoonlijkheidsstoornissen en de interactie met 

lichamelijke stoornissen). Ook dient de kandidaat de mogelijke samenhang van posttraumatische 

klachten met andere problematiek én de rol van culturele, sociale, leeftijd- en genderaspecten te 

kunnen integreren in de casusconceptualisatie.  

 Uit de N=1 toets dient te blijken dat de kandidaat in staat is een klinisch interview (te weten de 

CAPS/KIP) en geschikte en gevalideerde vragenlijsten (bijvoorbeeld een PTSS klachtenschaal), die 

nodig zijn voor een betrouwbare diagnostiek van PTSS en daaraan gerelateerde 

psychotraumaklachten af te nemen en te interpreteren. Ook dient het verband te worden 

beschreven tussen de ingrijpende gebeurtenissen (A1 criterium) en hoe deze klachten zich kunnen 

manifesteren.   

 Ook zal middels de N=1 worden getoetst hoe, aan de hand van de beschrijvende diagnose, het 

behandelplan zal worden opgesteld, en de overwegingen hierin; en hoe vorm wordt gegeven aan het 

diagnostisch proces gedurende de behandeling (bijstellen van behandelplan, proces metingen etc.).  

Voor zover onderdelen niet in de N=1 studie aan de orde zijn gekomen, zal de kandidaat moeten 

aantonen over een relevante opleiding en/of supervisie te beschikken. 
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Hoofdstuk 4  Voorbereiding op en ondersteuning bij traumabehandeling 

 

Conform ‘the state of the art’ omtrent de behandeling van vroegkinderlijke traumatisering en 

symptomen van ‘complexe’ PTSS wordt er bij de NtVP niet langer gesproken over ‘stabilisatie’, maar 

over voorbereiding op en ondersteuning bij traumabehandeling. Er wordt verder niet langer 

uitgegaan van een fasegericht model, maar van een behandeling gericht op traumaverwerking die 

kan worden ondersteund met aanvullende technieken ter voorbereiding en/of ondersteuning van dit 

proces. De psychotraumatherapeut wordt verondersteld binnen de behandeling patiënten 

vaardigheden te kunnen leren om niet door emoties, beelden en cognities overspoeld of ontregeld te 

raken, en optimaal te profiteren van de traumabehandeling. Daarnaast worden deze technieken 

(bijvoorbeeld het leren van omgaan met externe stressoren) gebruikt om het effect van een 

therapeutische behandeling te ondersteunen, of om symptomen te verminderen als behandeling 

onvoldoende effect heeft. Binnen deze technieken wordt een onderscheid gemaakt tussen (a) 

technieken voor het versterken van de veerkracht, en (b) technieken voor het verbeteren van de 

emotieregulatie en interpersoonlijke relaties. 

 

Certificeringsvereisten 

Na afronding van de module is de kandidaat in staat om: 

- benodigde technieken in te zetten en te leren daarvan gebruik te maken indien dit nodig is;  

- een inschatting te maken in welke mate deze technieken nodig of gewenst zijn (en kunnen 

motiveren waarom);  

- minimaal één techniek gericht op het versterken van de veerkracht, en één techniek gericht 

op het verbeteren van de emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden toe te passen; 

- chronische patiënten bij wie onvoldoende behandeleffect is behaald (lees ‘uitbehandeld 

zijn’) technieken/vaardigheden aan te leren gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 

leven.  

 

Toetsing 

De veronderstelde kennis en competenties zullen worden getoetst middels de N=1 toets. Hieronder 

zal in grote lijnen worden toegelicht wat er van de kandidaat wordt verwacht ten aanzien van de 

diagnostiek en de indicatiestelling. Voor de specifieke eisen voor het behalen van de N=I verwijzen 

klik hier (link naar eisen N=1). Middels de N=1 toets zal worden getoetst of de kandidaat in staat is 

een inschatting te maken in welke mate deze technieken nodig of gewenst zijn, en mogelijke 

bruikbaarheid kan motiveren. Binnen de N=1 casus dient ten minste één techniek te worden 

toegepast gericht op het versterken van de veerkracht, en één techniek gericht op het verbeteren 

van de emotieregulatie.  

Mocht binnen de N=1 (beargumenteerd) één of beide technieken niet worden toegepast, dan moet 

uit het pakket opleidingen van de kandidaat blijken dat deze in staat is uit beide categorieën 

minstens een techniek toe te kunnen passen. 
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Hoofdstuk 5  Behandeling 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we wat de norm is op behandelterrein om gecertificeerd te worden als 

Psychotraumatherapeut NtVP. We hanteren als uitgangspunt dat er door kandidaten ervaring moet 

zijn met tenminste twee behandelvormen waarvoor inmiddels voldoende bewijs voorhanden is. 

Daarbij dient tenminste één behandelmethode tot de categorie te behoren waarvoor veel bewijs is 

aangetoond (te weten imaginaire exposure of EMDR), terwijl een tweede methode kan zijn gekozen 

uit een categorie behandelmethoden die ofwel trauma-focused zijn – maar met vooralsnog minder 

bewijsvoering, ofwel vanuit een andere methodologie opgezet.  

 Er zijn verschillende richtlijnen, gebaseerd op reviews, meta-analyses en andere 

overzichtswerken, die ‘evidence-based’ behandelingen voor psychotrauma voorschrijven. We hebben 

ons gebaseerd op:  

- NICE guidelines  

- ISTSS guidelines 

- Richtlijn voor angststoornissen 

- Zorgstandaard PTSS (in ontwikkeling)   

 

Behandelmethodieken met betrekking tot PTSS-kernsymptomen, waarvoor voldoende effectiviteit is 

aangetoond inmiddels zijn:  

- Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (met name Imaginaire Exposure) 

- Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) (tenminste certificaat vervolgopleiding 

of practitioner) 

- Narrative Exposure Therapy (NET) 

- Brief Eclectic Psychotherapy for Psychotrauma (BEPP)  

- Cognitive processing therapy 

- Cognitieve therapie voor PTSS 

 

Voor overige modaliteiten, zoals imagery rescripting, intensieve traumatherapie of WRITE (Junior) of 

andere vormen van schrijftherapie, bestaat weliswaar ondersteuning ten aanzien van de diagnose 

PTSS, maar nog niet voldoende om als ‘evidence based’ te worden aangemerkt.  

Verder, omdat psychotrauma niet uitsluitend in engere zin, met een nadruk op PTSS centraal staat 

maar ook aandacht wordt vereist voor de co-morbiditeit en/of grotere complexiteit van casuïstiek, 

wordt beheersing van tenminste twee evidence based behandelingen vereist. Hiervan heeft één 

betrekking op PTSS-behandeling, een tweede kan dit tevens zijn, maar kan ook een evidence based 

behandeling van verwante, of co-morbide symptomen zijn. Tot deze behandelingen worden 

gerekend:  

- Schematherapie; 

- Dialectische gedragstherapie 

- Farmacotherapie;  

- Mentalisation Based Therapy; 

- Cognitieve therapie.  
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De vereiste is ervaring met twee van bovenstaande behandelmethodieken aan te kunnen tonen. Dat 

wil zeggen dat certificaten van behaalde registraties moeten worden overlegd.  

Daarbij is voldoende werkuren met de methodiek van belang. Een werkgeversverklaring dan wel een 

supervisieverklaring over tenminste 50 bestede uren aan casuïstiek moet worden getoond.  

Toetsing  

De kandidaten wordt gevraagd stukken te overhandigen waaruit blijkt dat kennis is opgedaan over 

tenminste een ‘evidence based’ traumagerichte behandelmethode, en een tweede ofwel 

traumagerichte, ofwel persoonsgerichte behandelmethode. Dit kunnen bewijzen van aanwezigheid 

bij workshops of congressen zijn bijvoorbeeld. Daarnaast wordt kennis getoetst door de beoordeling 

van de N=1 studie.  
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Hoofdstuk 6  Verdieping 

Bijzondere en aanvullende expertise wordt verlangd met het oog op het profiel van de 

psychotraumatherapeut (omvang: 80 uur). Tot dusver hoort hier bijvoorbeeld toe:  

- Kennis van en expertise op terrein van bepaalde doelgroepen (veteranen, vluchtelingen en 

asielzoekers, vroegkinderlijk trauma);  

- Gezinsgerichte behandelmethodieken (vanuit systeemtherapie);  

- Kennis van contextuele factoren (diversiteit, man-vrouw of leeftijdsverschillen);   

- Verslaving; 

- Rouw;  

- Dissociatie en 

- Psychose.  

Deze lijst thema’s is niet uitputtend; er zijn meerdere thema’s mogelijk.  

Tot slot kan verdieping blijken uit overige werkzaamheden, als:  

- Publicaties; 

- Geven van onderwijs, training of andere vormen van deskundigheidsbevordering; 

- Bieden van supervisie.  
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Hoofdstuk 7  Herregistratie  

 

Doelstelling 

De herregistratie regeling heeft tot doel de kwaliteit van de gecertificeerde Psychotrauma therapeut 

na certificering te blijven borgen. 

Termijn 

Registratie en herregistratie vinden steeds plaats voor de periode van steeds 5 jaar. Herregistratie 

kan gedurende het laatste half jaar van de lopende certificering worden aangevraagd. Bij het 

verstrijken van de registratietermijn wordt de betrokken behandelaar uit het register verwijderd. Het 

is mogelijk om tot een half jaar na het verlopen van de termijn herregistratie aan te vragen. Daarna 

moet men de procedure voor registratie opnieuw doorlopen. Aan (her)registratie zijn kosten 

verbonden. Zie daarvoor de website van de NtVP [link]. 

 

Eisen 

Voor herregistratie wordt bezien of de aanvrager voldoet aan de eisen zoals die op dat moment 

geformuleerd zijn voor registratie als Psychotrauma therapeut. Indien er grote wijzigingen zijn ten 

opzichte van profielen die eerder gehanteerd zijn, bijvoorbeeld omdat er ingrijpende wijzigingen zijn 

in het denken over of de diagnostiek of behandeling van psychotrauma, kan de vereniging voor 

sommige onderdelen een overgangsregeling instellen. Ook kan de vereniging bepaalde onderwerpen 

of het verwerven van bepaalde vaardigheden verplicht stellen voor herregistratie. De actuele 

herregistratie eisen worden bijgehouden op de website van de NtVP. Zij worden in principe jaarlijks 

aangepast, waarbij geldt dat een bepaald profiel drie jaar geldig is voor herregistratie.  

 

Uitgangspunt voor herregistratie  

- De aanvrager beschikt over de vereisten om het beroep van behandelaar op het gewenste niveau te 

mogen uitvoeren en is bereid om hieraan in de komende certificeringsperiode te blijven voldoen. 

Momenteel betreft dit ingeschreven zijn in het BIG register als gezondheidszorg of klinisch 

psycholoog, of als psychotherapeut, dan wel als psychiater (specialisatie van de BIG registratie als 

arts), of het behoren tot een groep waarvoor door de NtVP een uitzondering is gemaakt (momenteel: 

in België werkzame en geregistreerde psychologen of psychiaters). 

- De aanvrager beschikt over voldoende actuele werkervaring als zelfstandig verantwoordelijk 

professional (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar, minimaal 16 uur per week, waarvan minimaal 6 

uur met psychotrauma cliënten als behandelaar of supervisor gewerkt). De certificeringscommissie 

kan andere activiteiten (bijvoorbeeld als opleider) in het oordeel betrekken of aan deze eis voldaan 

is. De werkervaring moet worden aangetoond middels een werkgeversverklaring of een 

accountantsverklaring met aanvullende beschrijving van feitelijke werkzaamheden als bij de 

aanvraag van het certificaat.  

 
- De aanvrager beschikt over aantoonbaar actuele kennis hebben van ontwikkelingen in het veld van 

psychotrauma. Hiertoe dient ment in de afgelopen 5 jaar bijscholing of congressen op het gebied van 

psychotrauma of gerelateerde stoornissen hebben gevold, die door de NtVP zijn geaccrediteerd voor 

minimaal 80 uur. Aangezien de NtVP de afgelopen jaren nog geen congressen heeft geaccrediteerd, 

worden congressen van de NtVP, ESTSS, ISTSS en overige (inter)nationale psychotraumaverenigingen 

als geaccrediteerd beschouwd, evenals congressen/opleidingen van erkende verenigingen op het 
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terrein van evidence-based behandelingen, voor zover deze gericht zijn op de behandeling van 

psychotrauma en of gerelateerde stoornissen. Voor het overige oordeelt de certificeringscommissie.  

- De aanvrager beschikt over aantoonbaar actuele ervaring met diagnostiek van psychotrauma. Men 

heeft relevante ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling bijgehouden. Op 

dit moment betekent dat dat men in staat moet zijn om minimaal één diagnostische methode voor 

trauma (zie hoofdstuk 3) toe te passen. Ook is men in staat een casusconceptualisatie te maken en te 

bespreken. Hiertoe dient men aannemelijk te maken recent met actuele diagnostische middelen te 

hebben gewerkt [hoe].  

- De aanvrager heeft de kennis van, en vaardigheden in, het toepassen van twee evidence based 

behandelmethoden en kan daartoe bewijs overleggen [welk].  

- De aanvrager is bekend met en geoefend in behandeling ondersteunende behandelmethoden: voor 

herregistratie moet men kunnen onderbouwen recent gebruik te hebben gemaakt van 

emotieregulerende- en veerkracht verhogende technieken, bij de behandeling van cliënten met 

psychotrauma, door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring te overleggen of bewijs van een (update 

van) opleiding of training in één van deze technieken te overhandigen. 
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Samenvatting  
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Bijlage I 

 

Eisen voor de accreditatie van opleidingen/trainingen 

Voor het behalen van het certificaat Psychotrauma therapeut is het volgen van opleidingen/ 

trainingen en supervisie noodzakelijk alsmede het opdoen van voldoende werkervaring. Voor het 

behoud van de registratie gaat het naast het onderhouden van kennis en vaardigheden vaak ook om 

het bijwonen van congressen, symposia ed. waarin actuele ontwikkelingen of specifieke trauma 

gerelateerde onderwerpen aan bod komen. En het onderhouden van vaardigheden blijkens uit het 

volgen van voldoende symposia, workshops etc. en structurele deelname aan intervisie en 

supervisie. 

De NtVP kan opleidingen accrediteren, dat wil zeggen dat bij het met goed gevolg voltooien van de 

gevolgde opleiding of training betrokkenen wordt geacht voldaan te hebben aan een aantal eisen die 

gevraagd worden voor de NtVP certificering als Psychotrauma therapeut. 

De NtVP kan daarnaast aan congressen, symposia ed. herregistraite punten verstrekken, waarbij zij 

voor het verstrekte aantal punten meetellen als uren in het kader van de herregistratie. 
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Bijlage II N=1 richtlijnen en beoordeling 

 

Bijlage III procedure van beoordeling, bezwaar en beroep 

 

Bijlage IV: organisatie van de certificering  

 

Bijlage V: checklist voor aanvraag certificering psychotraumatherapeut NtVP  

 


