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Eerste Nederlandstalige handboek over Narratieve Exposure
Therapie
Voor PTSS-patiënten zijn er succesvolle traumagerichte therapieën, zoals
Cognitieve gedragstherapie (CGT), exposure of EMDR, maar voor sommige
patiënten zijn die te belastend. Speciaal voor hen is Narratieve Exposure
Therapie (NET) ontwikkeld. Ruud Jongedijk, psychiater en directeur Zorg &
Innovatie, heeft NET als behandelmethode in Nederland geïntroduceerd en
heeft NET-trainingen en supervisie-trajecten opgezet. Levensverhalen en
Psychotrauma (2014) is verschenen in de Arq boekenreeks.

Multifamily Therapy (MFT) voor veteranen en asielzoekers in
Nederland; training in MFT voor hulpverleners in de
Palestijnse gebieden
Voor gezinnen van veteranen en asielzoekers zijn eind 2013 opnieuw MFTgezinsbehandelingen gestart. In Nederland is er groeiende belangstelling
voor deze combinatie van systeem- en groepstherapie. Dr. Trudy Mooren,
klinisch psycholoog en onderzoeker, en dr. Julia Bala, klinisch psycholoog,
zijn voortrekkers op dit terrein. Ook in de Palestijnse gebieden heeft Trudy
Mooren de MFT geïntroduceerd bij een groep hulpverleners van gezinnen
met complexe psychosociale problemen.
Internationaal symposium en oratie bijzonder hoogleraar prof.
dr. H.G.J.M. Vermetten op 22 en 23 mei
Op 23 mei aanvaardt prof. dr. kol. Eric Vermetten zijn ambt als bijzonder
hoogleraar ‘medisch-biologische en psychiatrische aspecten van
psychotrauma’. Deze leerstoel bij het Leids Universitair Medisch Centrum is
tot stand gekomen door samenwerking van het Ministerie van Defensie en
Arq Psychotrauma Expert Groep. Prof. Vermetten is in zijn nieuwe
hoedanigheid intensief betrokken bij de behandelingen van Stichting
Centrum. Om deze bijzondere samenwerking inhoudelijk luister bij te zetten
vindt op donderdag 22 mei een internationaal symposium plaats.
Diagnostiek en behandeling van Traumatische Rouw
Traumatische rouw vormt vaak onderdeel van complexe
psychotraumaklachten. Eind 2013 is dr. Geert Smid, psychiater, met het
team in de locatie Diemen gestart met de Dagbehandeling Traumatische
Rouw.
Voor een presentatie over de diagnostiek en behandeling van traumatische
rouw klik hier.
Indringende documentaire over veteranenzorg door Coen
Verbraak
Coen Verbraak – de gerenommeerde documentairemaker – laat zien hoe
een aantal veteranen de zorg ervaart die binnen het Landelijk Zorgsysteem
voor Veteranen (LZV) wordt geboden. Diverse opnames van
veteranenbehandelingen zijn daarvoor bij ons gemaakt. De film ging in
première op 11 mei, en wordt op 2 en 9 september op TV uitgezonden door
de NCRV.

Voorstel andere opzet natuurrampenonderzoek
Dr. Tim Wind, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, heeft een
promotieonderzoek verricht naar de invloed van de sociale context op de
geestelijke gezondheid na natuurrampen (2013). In bijgaand artikel zet hij
vraagtekens bij het huidige rampenonderzoek op basis van zijn studie in
India.
Onderzoek naar het wezen van Complex Trauma sluit aan bij
groot internationaal onderzoek
Waaruit bestaat Complex Trauma? Naast de typische PTSS klachten is er
een breder klachtenpatroon. Het onderzoek naar Complex Trauma onder
leiding van drs. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog, sluit aan bij een
groot internationaal onderzoek uit Wales. Daaraan werken gerenommeerde
psychotrauma onderzoekers mee, zoals Jonathan Bisson. Uitkomsten van
ons eigen onderzoek winnen daardoor enorm aan waarde.
Nieuw! Certificering Psychotraumatherapeut
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de
certificering Psychotraumatherapeut voor BIG-geregistreerde professionals
opengezet. Daarmee wordt het mogelijk om erkenning te krijgen voor de
bijzondere deskundigheid, die beslist aanwezig is bij zowel behandelaren
van trauma-instituten als bij individuele therapeuten die veel met trauma
patiënten werken. Kijk op http://www.ntvp.nl/ voor het aanmeldingsformulier.
Nieuwe onderwijscoördinator
Drs. Barbara Lieuwen is sinds eind vorig jaar coördinator professionele
opleidingen bij ons en het Instituut voor Psychotrauma (IVP), en
kennisfunctionaris bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).
Barbara regelt in company trainingen, supervisie en refereerbijeenkomsten,
alsmede opleidingen die wij verzorgen in samenwerking met de RINO N-H.
Zie hiervoor het onderwijsaanbod van Stichting Centrum '45. Barbara is te
bereiken op telefoonnummer 06 – 33661013 of per email: b.lieuwen@ivp.nl
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