Op z’n Rotterdams
Congresvoorzitters Miriam Lommen en Joanne Mouthaan vertellen over wat dit congres
bijzonder maakt en wat bezoekers kunnen gaan beleven.

ESTSS2019 is begonnen! Na alle voorbereidingen
en het aftellen van de dagen presenteren NtVP en
ESTSS met trots de 16e editie van het tweejaarlijks
internationale congres met op het programma
onder andere vier keynotes, zeven Masterclasses, 13
Preconference Workshops, 44 Flashtalkpresentaties,
51 Symposia en 195 Posters.
Over transitie en bruggen
Voor het organiseren van het internationale psychotraumacongres was Rotterdam, met het bombardement als
traumatisch verleden, meteen een logische plek. Zoals we
ook bij posttraumatische stressreacties zien: wanneer er
iets vreselijks gebeurt, komen de meeste mensen er zonder
hulp bovenop. Rotterdam ademt veerkracht, doorzettingsvermogen, de ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit. De
stad heeft zich opgebouwd tot bruisend middelpunt van
vernieuwing waarin het congresthema Trauma in Transition:
Building Bridges haar op het lijf geschreven is. De stad is
altijd in ontwikkeling, bezig met het (letterlijk) verbinden
van oevers, culturen en partijen.

Dat karakter past ook bij de ESTSS:
ondanks landelijke verschillen en in een
tijd van uitsluiten en buitensluiten zoeken
naar wat je met elkaar verbindt.
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Het ESTSS2019 Organisatiecomité
Voorzitters: Miriam Lommen
en Joanne Mouthaan
Comitéleden: Rick de Haart,
Claartje König,
Marie-Louise Kullberg,
Miriam
Elze Landkroon, Merel Velu, Lommen
Karlijn Wagemaker-Schöls

Joanne
Mouthaan

Daardoor kan kennis en ervaring gedeeld worden en verder
groeien. We leven in een wereld die constant verandert
en in een tijd met telkens ontwikkelingen, zo ook op het
gebied van de psychotrauma. Die voortschrijdende inzichten delen door mensen met elkaar te verbinden, draagt bij
aan betere psychotraumazorg.
Dat maakt dat we speciaal hebben gelet op de samenwerking tussen praktijk en onderzoek, waarbij kennis uit het
ene veld weer tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen kan
zorgen in het andere veld. Dat hopen we te benadrukken in
alle onderdelen van het congres.
Diversiteit en innovatie
Het programma is samengesteld uit een grote variëteit aan
onderwerpen en methoden, en met sprekers van uiteenlopende professionele achtergronden en culturele afkomst,
met bezoekers uit meer dan 50 verschillende landen. Waar
we in het bijzonder voor hebben gezorgd is een gebalan-

De Markthal
ceerd aanbod van de thema’s die in ons vakgebied
naar voren komen: diagnostiek en meetmethoden,
biologische en medische aspecten, trauma bij kinderen, interventiestudies, klinisch onderzoek, publieke
gezondheid, transculturele aspecten en diversiteit.
Dat geeft bezoekers de mogelijkheid om tijdens het
hele congres de nieuwste ontwikkelingen op hun
eigen interessegebied te volgen, maar ook om buiten hun eigen expertisegebied geïnspireerd te raken.
De keynotes dienen als verbindingsstuk tussen
verschillende richtingen en wetenschap en praktijk.
Daarbij kijken we speciaal naar de toekomst: waar
moeten we als gemeenschap heen, wat zijn de trends,
waar liggen de uitdagingen en mogelijkheden als het gaat
om zorg bij psychotrauma.

In onze beleving kunnen we met ESTSS2019
de kans bieden om die verbindingen te
maken en te versterken.
Innovatie speelt naast de congresthema’s bruggen bouwen
en transitie door het hele programma heen een belangrijke rol. We zijn er trots op om hier in Nederland meerdere
nieuwe onderdelen te introduceren. In zeven Masterclasses
presenteren experts van verschillende stromingen, disciplines en achtergronden de state-of-the-art op het gebied van
diagnostiek, comorbiditeit, neurobiologie, psychofarmacologie, vroege interventies en behandelinnovaties. Tijdens
de Open Supervisie sessie wordt live casuïstiek ingebracht.
Deelnemers worden bij deze onderdelen uitgenodigd om
vooral de discussie aan te gaan. Een ander nieuw format
zijn Flashtalksessies, een bundeling van zeven of acht kortere onderzoekspresentaties waardoor meer jonge onderzoekers een podium krijgen en in contact kunnen komen
met publiek. Op diverse momenten in het programma zijn
er Panels waar actuele onderwerpen ter discussie staan.
De Postersessie is tijdens deze editie groter dan ooit met
195 posters. We streven hierbij ook vooral naar het bieden

van een netwerkgelegenheid. Mede dankzij sponsoring van
ARQ kan dit onder genot van een drankje.
Een volgend speerpunt in de organisatie van het congres
was meer diversiteit in netwerkmogelijkheden. Bezoekers
konden zich vooraf opgeven voor zes Special Interest Group
lunch meetings: Young Minds, Traumatic Grief, Cultural
Diversity, Psychosocial Support and Early Intervention,
Trauma in Forensic Care en STRESS-NL. Diverse Rotterdamse instellingen die zich bezig houden met psychotraumazorg stellen hun deuren open voor unieke werkexcursies.
Een wandeltour door het centrum van Rotterdam brengt
bezoekers direct in contact met de traumageschiedenis van
de stad. Voor deelnemers die op zoek zijn naar sportieve
participatie: kijk vooral naar de City Workout en de yogaworkshop. Bezoek op zaterdag en zondag de ESTSS Markthal voor
e-health demo’s, boeken en andere interessante informatie.
Tot slot verheugen we ons enorm op de sociale evenementen. Op vrijdagavond verwelkomt de stad Rotterdam
de congresbezoekers als gast op het Stadhuis. Op zaterdagavond dineren en dansen we in Restaurant Engels. We
hopen daar samen met u te proosten op een waardevol en
succesvol congres!
Ja toch, niet dan!

Over NtVP
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is
een onafhankelijke vereniging, die streeft naar continue kwaliteitsverbetering op het gebied van psychotraumatologie
voor diegenen die zich professioneel of binnen een professionele organisatie met psychotrauma bezighouden.
De NtVP maakt deel uit van de Europese vereniging voor Psychotrauma (ESTSS). De ESTSS heeft verbindingen met een
groot aantal nationale verenigingen, waardoor een Europees
breed netwerk van Psychotrauma verenigingen ontstaat.
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SUPERVISIE
De Vraag

Wat houdt de wet
affectieschade in die
sinds 1 januari 2019
is ingevoerd?
Expert
Affectieschade is de immateriële schade die bestaat uit
het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of
ernstig en blijvend gewond raken van een naaste als gevolg
van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
Dit kan een verkeersongeval zijn, maar ook een medische
fout, een arbeidsongeval of een misdrijf.
Tot 2019 hadden naasten en nabestaanden geen recht op
vergoeding van affectieschade. Nederland liep hiermee
achter ten opzichte van veel andere Europese landen. De
invoering van de wet affectieschade op 1 januari 2019 heeft
daarin verandering gebracht. Voor ongevallen en misdrijven
waarbij een slachtoffer overlijdt of ernstig gewond raakt,
geldt dat naasten vergoeding van hun immateriële schade
kunnen krijgen van degene die het ongeval heeft veroorzaakt of het misdrijf heeft gepleegd. Het doel van de wet
affectieschade is om een symbolisch bedrag te vergoeden
ten aanzien van het leed dat nabestaanden en naasten
hebben ondergaan. De schadevergoeding kan het verdriet
niet wegnemen, maar beoogt erkenning en genoegdoening
te bieden en kan helpen bij de verwerking.

Dat is inderdaad heel ernstig letsel, waarbij gedacht kan
worden aan een hoge dwarslaesie of aan ernstig traumatisch hersenletsel. Maar het percentage geeft richting; het
is niet beslissend. Volgens de toelichting op de wet valt ook
te denken aan ernstige karakter- en gedragsveranderingen,
algeheel verlies van het spraakvermogen, ernstige afasie
of ernstige aantasting van de geheugenfunctie. Voor de
rechtspraktijk zijn er dus aanknopingspunten voor de verdere invulling van het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’.
De slotsom is dat de wet affectieschade, met het in het
leven roepen van een recht op smartengeld voor naasten
en nabestaanden, een belangrijke stap voorwaarts is in
de erkenning van het leed van naasten en nabestaanden.
Hopelijk draagt het in de praktijk daadwerkelijk bij aan de
verwerking van dit leed.
Expert
Mr. Arlette (A.J.J.G.) Schijns is
Advocaat bij Beer advocaten te
Amsterdam. Daarnaast verricht
zij promotieonderzoek aan de
VU Amsterdam naar mogelijkhe-

Het gaat om bedragen die variëren van € 12.500 tot
€ 20.000, afhankelijk van de relatie tot de overledene/
gewonde, en of het overlijden/letsel is veroorzaakt door een
misdrijf of door een ongeval. Ouders, kinderen, partners
en zorgrelaties komen in aanmerking voor een vergoeding.
Broers en zussen, en stiefouders hebben in beginsel geen
recht op vergoeding van affectieschade. Dat is anders als zij
een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule in de wet.
Het is de vraag hoe ruim die uitgelegd gaat worden. Ook
over de uitleg van andere begrippen in de wet zal naar verwachting in de praktijk nogal wat debat kunnen ontstaan.
Zo is de vraag wat de wet verstaat onder ‘ernstig letsel’. De
wet geeft namelijk alleen naasten van degene die ‘ernstig
en blijvend letsel’ heeft opgelopen, recht op vergoeding
van affectieschade. Ter bepaling van de letselernst is een
percentage genoemd van 70% functionele invaliditeit.
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den om het schadeverhaal voor
slachtoffers van misdrijven te
verbeteren.
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