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Marloes Eidhof: Congres Bestuurslid NtVP

Ik ben toegewijd aan de wetenschap en pa-ëntenzorg op het gebied van psychotrauma, waardoor het 
voor mij niet meer dan logisch is dat ik mijn bijdrage ga leveren aan de NTVP. De NTVP zie ik als een 
krach-g netwerk van waaruit discussies worden gevoerd en verbindingen worden gecreëerd die nodig 
zijn om de kwaliteit van hulpverlening rondom psychotrauma te kunnen verbeteren. Ik geloof er in dat 
een samenwerkingsverband zoals de NTVP dit nu vorm geeK, de snelste en meest duurzame wegen 
vormt naar het verbeteren van deze zorg. De pa-ëntenzorg gaat me aan het hart en om die reden weet 
ik dat ik mijn kri-sche blik, gedrevenheid en vermogen om mensen te verbinden met veel enthousiasme 
bij jullie zal inzeLen. 

Op dit moment vinden er naar mijn idee verschillende waardevolle ontwikkelingen plaats op het gebied 
van diagnos-ek (wel of niet gepersonaliseerd), behandelvormen (wel of niet intensiever, gecombineerd, 
herstelgericht), sta-s-ek (netwerkanalyses of Bayesiaans) en technologieën (via e-health of app-gebruik). 
Visies hieromtrent lijken geregeld tegenover elkaar te staan. Ik ben ervan overtuigd dat des te meer we 
deze visies samenbrengen, en focus blijven houden op grote individuele verschillen, we de wetenschap 
en pa-ëntenzorg samen naar een hoger niveau kunnen -llen. 



Simon Groen: Algemeen Bestuurslid NtVP

Als antropoloog werkend met vluchtelingen, asielzoekers en migranten die te 
kampen hebben met psychotrauma-sche klachten zet ik me in voor het overbruggen 
van de afstand tussen pa-ënt en behandelaar of verpleegkundige. Mijn dagelijks 
werk is te zien als het vertalen van verhalen van pa-ënten met een andere dan 
Nederlandse culturele achtergrond en hun psychische klachten in de culturele 
context te plaatsen. Focus in onderzoek is de rela-e tussen psychotrauma en 
culturele iden-teit. Over deze onderwerpen heb ik tal van presenta-es gehouden 
zoals op het afgelopen ESTSS-congres en ik heb gepubliceerd in binnen- en 
buitenland. Ik ben reviewer van een aantal wetenschappelijke -jdschriKen, 
waaronder European Journal for Psychotraumatology.

De Evenaar heeK als Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe een 
spilfunc-e wat vluchtelingen en diversiteit op het gebied van psychotrauma in het 
noorden betreK. Zo par-cipeert GGZ Drenthe bijvoorbeeld in het Rob Giel 
Onderzoekscentrum, waar alle ggz-instellingen in het noorden bij aangesloten zijn. 
Zorg op het gebied van psychotrauma voor vluchtelingen woonach-g in Friesland is 
geborgd bij De Evenaar in Heerenveen. Na mijn promo-e ben ik zeer gemo-veerd 
om mijn kennis en kunde in te zeLen op het gebied van psychotrauma en diversiteit. 

Aandachtsgebied NtVP: diversiteit, vluchtelingen, pa-ënt behandelaar rela-e, 
interculturele communica-e, wetenschappelijk onderzoek 



Rianneke van der Gaag: Algemeen bestuurslid NtVP

Rianneke van der Gaag is werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut 
Geestelijke Gezondheidszorg. Tevens is ze hoofd van het regiocentrum Zuid. 

Ze is als militair psycholoog ingezet in Afghanistan en is verantwoordelijk 
psycholoog in Nederland voor verschillende missies over de wereld 
(geweest).

Rianneke is geregistreerd cogni-ef gedragstherapeut (VGCT), EMDR 
prac--oner en junior schematherapeut. 


