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Janne Punski-Hoogervorst: Bestuurslid 
Communicatie 
 

 

Sinds juli 2021 ben ik met veel enthousiasme lid van de communicatiecommissie van de NtVP. 
Als commissielid heb ik naast het delen van media en schrijven van items voor de nieuwsbrief 
ook mee mogen werken aan de promotie van het NtVP Congres 2022 en stel ik sinds mei 2022 
het Katern in Impact Magazine samen.  

Ik stel me nu graag kandidaat als bestuurslid communicatie van de NtVP om mijn 
werkzaamheden verder uit te breiden en op deze manier, samen met de rest van de commissie, 
nog meer informatie te delen over recente ontwikkeling en inzichten binnen het 
psychotraumaveld, zowel uit de wetenschappelijke en klinische hoek als vanuit de media en 
kunst/cultuur. Bovendien zet ik me graag in om de NtVP nog beter in kaart te brengen als dè 
landelijke vereniging voor eenieder die zich interesseert in en/of zich (professioneel) bezighoudt 
met psychotrauma. 



Even voorstellen!  
 

Anne Bakker: Bestuurslid Team 
Kennisevenementen 
 

Graag stel ik me bij deze voor. Na mijn studie pedagogische wetenschappen en 
promotieonderzoek naar de psychosociale gevolgen van brandwondenongevallen bij kinderen, 
heb ik als post-doc onderzoek gedaan naar werkgerelateerd trauma, veerkracht en e-health 
binnen hoog-risico beroepen. Ik werk momenteel als coordinator Traumaopvang voor 
medewerkers in OLVG en ben als onderzoeker verbonden aan de Psychotrauma 
onderzoeksgroep van Amsterdam UMC, loc. AMC. Ik zet me met veel plezier in om de 
ondersteuning van medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen zo goed mogelijk neer te zetten 
en door te ontwikkelen aan de hand van richtlijnen en de meest actuele wetenschappelijk 
inzichten.  
 

Ik ben al een lange tijd lid van de vereniging en zou graag mijn steentje bijdragen binnen het 
team kennisevenementen om samen een interessant en gevarieerd aanbod aan 
kennisevenementen vorm te geven. 
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Anke Witteveen: Bestuurslid Team 
Kennisevenementen 
 

Graag wil ik mijn motivatie om plaats te nemen in het Team Kennisevenementen toelichten. Als klinisch opgeleid GZ-psycholoog (niet 
praktiserend) en epidemioloog houd ik mij al vele jaren bezig met wetenschappelijk onderzoek naar veelvoorkomende mentale 
gezondheidsproblemen en in het bijzonder trauma- en stress gerelateerde stoornissen bij kwetsbare groepen (o.a. geüniformeerde 
professionals ingezet bij rampen, jonge moeders met angst, depressie en traumatische bevallingservaringen, vluchtelingen en 
migranten). Op dit moment ben ik werkzaam als universitair docent Klinische Psychologie bij de VU en naast de begeleiding van 
bachelor- en master studenten onderzoek ik de effectiviteit van schaalbare op CGT-gebaseerde interventies bij kwetsbare groepen 
zoals vluchtelingen, migranten en gedetineerden en ben ik betrokken bij internationaal longitudinaal onderzoek naar de impact van 
COVID-19 op de mentale gezondheid. Ik zou graag mijn kennis en expertise binnen dit werkveld inzetten om de kennisevenementen 
van het NtVP – zoals het jaarlijkse NTvP congres - met een bevlogen team vorm te geven en succesvol uit te werken. Het lijkt me 
daarbij belangrijk dat we goed oog hebben voor vernieuwingen en de integratie van wetenschappelijke ontwikkelingen in de praktijk 
van diagnostiek en behandeling van trauma gerelateerde stoornissen en vice versa (bv zowel up-to-date kennis en inzicht van 
geprotocolleerde behandelvormen maar bv ook over (neurobiologische) werkingsmechanismen en voorspellers van behandelsucces). 
Daarnaast is het mijns inziens belangrijk hierbij een diverse range aan multidisciplinaire professionals aan te spreken en de 
kennisevenementen inhoudelijk hierop in te richten (bv naast psychologen uit de praktijk ook beleidsmedewerkers en 
wetenschappelijk onderzoekers in verschillende fasen van hun carrières – dus van student tot (bijna) gepensioneerde professionals). 
Ik zet mij graag in om de kennisevenementen met andere vrijwilligers bij het NtVP succesvol te implementeren voor de leden van de 
NtVP en andere geïnteresseerde professionals. 
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Jorin van der Jagt-Blokland: Bestuurslid 
Secretaris 
 

De NtVP speelt als vereniging een belangrijke rol om verbindingen te leggen en een mogelijkheid 
te creëren om met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel de hulpverlening rondom 
psychotrauma verder te verdiepen en te verbeteren. Hier wil ik mij graag voor inzetten, waarbij 
ik de rol als secretaris in het bestuur zal innemen. Door een functie te gaan vervullen binnen het 
bestuur wil ik een stukje mee werken aan het verbeteren van de zorg in het psychotrauma-veld. 

Jorin van der Jagt-Blokland (29) is als GZ-psycholoog werkzaam bij Psychotraumacentrum Zuid-
Nederland en als klinisch docent bij de Universiteit Utrecht. Ze heeft zowel nationaal als 
internationaal ervaring in de behandeling van complex trauma. Zo heeft Jorin in diverse landen 
in het Midden-Oosten gewerkt in de behandeling van vluchtelingen en is ze betrokken bij 
nationale en internationale projecten en trainingen op het gebied van psychotrauma. 


