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1-jarige geaccrediteerde 

Nascholingen  

Alle cursussen kunnen ook los 

gevolgd worden.  

Daarnaast kunt u een serie cursussen 

volgen in de 1-jarige 

Postacademische Nascholing tot 

VCT-Expert level 1 of de 1-jarige 

PostMaster | HBO Nascholing. 

Na afronding kunt u vanaf 2019 uw 

gegevens laten opnemen in het 

CELEVT Register 'Zoek VCT-

Behandelaar'.  

  

 

 

  

 

Ook een sprokkelroute is mogelijk. Bekijk hier de brochures:   

 

  

  

PDF brochure: Geaccrediteerde cursussen Post Master| HBO Nascholing 
met Sprokkelroute  

 

 

 

  

PDF brochure: Geaccrediteerde Cursussen Postacademische nascholing 
VCT Expert [ Level 1 ] met Sprokkelroute  
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5 % korting op alle cursussen en 1-jarige nascholingen voor deelnemers 

CELEVT-congres 2018 bij inschrijving voor 15 december 2018. 

* Geldt niet voor Masterclasses e.a. 

   

 

 

  

  

EERSTKOMENDE CURSUSSEN 2018 - 2019   

 

 

  

Januari 2019 

   

10 januari, 11 januari, 15 februari 2019 

Gedesorganiseerde hechting, 

overdracht en tegenoverdracht in 

de therapeutische relatie bij vroeg 

getraumatiseerde cliënten. U krijgt 

inzicht in fenomen als overdracht en 

tegenoverdracht in de therapeutische 

relatie bij vroeg getraumatiseerde 

cliënten. En u krijgt kennis van 

gedesorganiseerde hechtingspatronen 

waarbij u disfunctionele 

interactiepatronen, re-enactments en 

empathische breuken leert te 

herkennen en te doorbreken. Voor 

programma en inschrijven lees hier 

meer. 

 

   

Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch 

psycholoog, psychotherapeut  & 

  

Februari 2019 

 

1 & 8 februari, 15 maart 2019 [bijna 

vol]  

3-daagse cursus Basiskennis 

Vroegkinderlijke Chronische 

Traumatisering (VCT) signalering, 

screening en eerste 

stabilisatiebegeleiding bij in de 

kinderjaren chronisch 

getraumatiseerde volwassenen. 

Over vroege traumatisering, 

breinontwikkeling, Complexe Post 

Traumatische StressStoornis, 

Dissociatie, comorbiditeit. Screening 

en begeleidingsmogelijkheden voor 

stabilisatie de fasegerichte 

traumabehandeling. Met Renate 

Geuzinge. Voor psychiaters, 

psychologen, artsen, 

verpleegkundigen, vaktherapeuten, 

agogen, tandartsen, fysiotherapeuten, 

haptonomen, juristen, politieagenten, 

reclasseringsmedewerkers, 

beleidsmakers, coaches, 
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Dr. Nelleke Nicolai, psychiater, 

psychotherapeut  

 

24 januari 2019 

Masterclass Vroegkinderlijke 

Traumatisering en 

Persoonlijkheidsproblematiek.  

Met Drs. Martijn Stöfsel naar 

aanleiding van het boek  ‘Stöfsel, M., 

Mooren, T. (2017); Trauma en 

Persoonlijkheidsproblematiek; Bohn 

Stafleu van Loghum’.  De Masterclass 

is bij uitstek geschikt voor 

psychologen, psychotherapeuten en 

psychiaters, verpleegkundigen 

[specialisten], agogen, artsen, vak-

therapeuten  en andere 

belangstellenden die werken of gaan 

werken met mensen met 

vroegkinderlijke traumatisering en 

persoonlijkheidsproblematiek. Voor 

programma en inschrijven lees hier 

meer. 

 

   

Dr. Martijn Stöfsel, klinisch 

psycholoog, psychotherapeut  

maatschappelijk werkers, 

natuurgeneeskundigen, geestelijk 

verzorgers e.a. Voor programma en 

inschrijven lees hier meer. 

 

  

Drs. Renate Geuzinge, gz-

psycholoog, psychotherapeut 

  

Maart 2019  

 

Vrijdag 29 maart 2019 

Zesde landelijk HART College 

Symposium voor mensen met 

jeugdtrauma’s en hun naasten. 

Thema: Vroege traumatisering: hoe 

kan je een betekenisvolle relatie met 

jezelf en anderen ontwikkelen. En wat 

is de betekenis van schuld en 

schaamte? 

Schaamte en schuld spelen bij 

mensen met vroege jeugdtrauma’s 

een belangrijke rol en kunnen en 

kunnen leiden tot moeilijkheden in de 

relatie met jezelf en in de relatie met 

belangrijke anderen. Nieuwe 

ervaringen en het aangaan van 

betekenisvolle relaties zijn 

nodig.  Programma uiterlijk september 

2018 bekend. Voorinschrijven nu al 

mogelijk. Voor programma en 
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Dit boek behandelt trauma in relatie tot 

persoonlijkheidsproblemen. 

 

inschrijven lees hier meer. 

  

 

  

ZIE HIER DE GEHELE AGENDA 2018 - 2019   

 

 

  

 

 

 

BEKIJK DE VIDEO   

 

  

  

  

  

  

  

Cursussen voorjaar en zomer 2019   

 

 

  

Maart 2019   Juni 2019 
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7 maart, 8 maart, 6 juni 2019 

De fasegerichte behandeling als 

circulair proces bij vroeg 

getraumatiseerde cliënten met 

Complexe PTSS. U maakt kennis met 

de toepassing van de fasegerichte 

behandeling als circulair proces en hoe 

u stabilisatietechnieken kunt toepassen. 

En u krijgt inzicht in globale 

verwerkingstechnieken bij complexe 

PTSS, zoals getuigenistherapie, 

Narratieve Exposure Therapie en 

specifieke verwerkingstechnieken als 

traumagerichte cognitieve 

gedragstherapie, Imaginaire Rescripting, 

EMDR en schrijftherapie. Drs. Martijn 

Stöfsel, klinisch psycholoog, 

psychotherapeut. Voor programma en 

inschrijven lees hier meer. 

   

29 maart 2019 

Zesde HART College Symposium 

voor mensen met Jeugdtrauma’s en 

hun naasten. Vroege traumatisering: 

wat is de betekenis van schaamte en 

schuld bij het ontwikkelen van een 

betekenisvolle relatie met jezelf en 

anderen? Schaamte en schuld spelen 

bij mensen met vroege jeugdtrauma’s 

een belangrijke rol en kunnen en 

kunnen leiden tot moeilijkheden in de 

relatie met jezelf en in de relatie met 

 

20 juni, 21 juni, 27 juni 2019  

Bewegings- en lichaam- 

georiënteerde interventies bij vroeg 

getraumatiseerde cliënten. 

Specifiek bij verwaarlozing en 

hechtingsproblematiek. U maakt 

kennis met een model van 

traumabehandeling waarin met behulp 

van bewegings- en 

lichaamsgeoriënteerde interventies, 

emotie, cognitie en gedrag 

geïntegreerd aan de orde komen. Het 

u leert om te gaan met het tweeledig 

doel van beweging- en 

lichaamsgerichte interventies: stilstaan 

bij de aan vroege traumatisering en 

verwaarlozing verbonden lichamelijke 

gevoelens én in positieve interactie, 

nieuwe corrigerende ervaringen 

opdoen op het gebied van het 

lichaam. Dr. Mia Scheffers, 

vaktherapeut, 

bewegingswetenschapper. Voor 

programma en inschrijven lees hier 

meer. 

  

September 2019  

 

6 september, 12 september, 13 

september 2019 

Breinontwikkeling, neurofysiologie 

en vroege traumatisering; de 

screening en diagnostiek van 

https://zonderzorg.us4.list-manage.com/track/click?u=1d848ca83939d1c2ad27009bb&id=8480b981ae&e=ed3fee0798
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belangrijke anderen. Wat is de 

betekenis van schaamte en schuld? Hoe 

belangrijk zijn goede en nieuwe 

ervaringen? En wat betekent schaamte 

en schuld bij de traumabehandeling en 

vooral in de samenwerking tussen cliënt 

en therapeut? Voor programma en 

inschrijven lees hier meer. 

  

April 2019 

   

3 april, 4 april, 11 April, 7 juni 2019 

De behandeling van cliënten met 

complexe Dissociatieve 

Stoornissen.  Een praktische 

integratieve benadering. U krijgt inzicht 

in de theorie van de structurele 

dissociatie en leert de eerste principes 

van het werken met dissociatieve delen 

van de persoonlijkheid. U maakt kennis 

met een praktische integratieve 

benadering voor het verminderen van 

dissociatieve klachten en het proces van 

integratie van traumatische 

herinneringen [traumaverwerking] bij 

complexe Dissociatieve Stoornissen.   

Prof. Dr. Onno van der Hart, 

psycholoog, psychotherapeut-tot-2017 

[dag 2 en 3], Dr. Erik de Soir, klinisch 

psycholoog, psychotherapeut [dag 1] 

met bijdrage van Stefanie Terpstra 

MSc, bioloog, ervaringsdeskundige, drs. 

Renate Geuzinge, gz-psycholoog [dag 

4]. Voor programma en inschrijven lees 

hechtingsproblematiek, Complexe 

PTSS en Dissociatieve Stoornissen. 

U krijgt inzicht in de gevolgen van 

vroege traumatisering op de 

psychische, neurofysiologische- en 

breinontwikkeling in relatie tot 

complexe traumagerelateerde 

stoornissen en hechtingsproblematiek. 

En maakt kennis met het proces van 

de trapsgewijze screening en 

diagnostiek bij Complexe PTSS en 

Dissociatieve Stoornissen. U leert 

zelfrapportage-vragenlijsten voor 

screening en traumavragen te 

hanteren en een eerste diagnose te 

stellen, nodig om te verwijzen of 

vervolgdiagnostiek in te zetten. Dr. 

Anneke Vinke, gz-psycholoog en k&j 

psycholoog [1/2 1e dag], drs. Renate 

Geuzinge, gz-psycholoog [dag 1 en 2 

en 3]. Voor programma en inschrijven 

lees hier meer. 

 

24 september, 1 oktober 2019 

Vroege traumatisering, stress-

gerelateerde [onverklaarbare] 

lichamelijke ziekten en 

zelfdestructief (coping) gedrag: 

uitvragen, interpreteren en concrete 

behandelinterventies.  U neemt 

kennis van de relatie tussen vroege 

traumatisering, chronische stress en 

[onverklaarbare] lichamelijke ziekten 

en zelfdestructief (coping) gedrag. U 
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hier meer. 

   

Mei 2019 

   

16 mei, 17 mei 2019 

Vroeg trauma en 

borderlineproblematiek: moeilijke 

patiënten?  Relationshipmanagement, 

bejegening en concrete 

behandelinterventies. U krijgt inzicht in 

de dynamiek van het conflicterende 

zelfsysteem van vroeg getraumatiseerde 

cliënten met borderline problematiek. U 

leert behandelinterventies toe te passen 

bij "acting-out" en destructieve 

gedragingen en toch de werkrelatie in 

stand te houden. U maakt kennis met de 

theorie van David Dawson: "hulp kan het 

tegenovergestelde doen": hoe om te 

gaan met de vaak toenemende vraag 

van de cliënt, uw eigen reacties daarop 

en praktische behandelinterventies.Dr. 

Monique Renssen, klinisch psycholoog, 

psychotherapeut. Voor programma en 

inschrijven lees hier meer. 

  

 

leert dit te herkennen, te interpreteren 

en uit te vragen onder andere met 

gevalideerde vragenlijsten. U maakt 

ook kennis met behandelinterventies, 

bejegeningsvraagstukken en 

protocollen voor crisissituaties, 

zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Deze 

dag biedt u een eerste introductie en 

geeft u ook concrete 

handelingsmogelijkheden voor de 

dagelijkse praktijk. Dr. Nienke Kool, 

verplegingswetenschapper en 

Stefanie Terpstra MSc, bioloog, 

ervaringsdeskundige. Voor 

programma en inschrijven lees hier 

meer. 

 

  

 

5 % korting op alle cursussen en 1-jarige nascholingen voor deelnemers 

CELEVT-congres 2018 bij inschrijving voor 15 december 2018. 

* Geldt niet voor Masterclasses e.a. 
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ONZE DOCENTEN  

 

  

 

Lees hier meer over onze docenten  

 

  
 

 

Drs. Renate Geuzinge, gz-

psycholoog, psychotherapeut 

 

Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch 

psycholoog, psychotherapeut 

  
 

 

Dr. Nienke Kool, Verpleegkundige, 

Verplegingswetenschapper 

 

Prof. Dr. Onno van der Hart, 

psycholoog, psychotherapeut-in-ruste 

  
 

 

Dr. Nelleke J. Nicolai, psychiater, 

psychotherapeut 

 

Dr. Wendy Pots, klinisch psycholoog, 

psychotraumatherapeut 
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Dr. Monique Renssen, gz-

psycholoog 

 

Dr. Mia Scheffers, vaktherapeut, 

bewegingswetenschapper 

  
 

 

Dr. Erik de Soir, klinisch psycholoog, 

psychotherapeut 

 

Drs. Martijn Stöfsel, klinisch 

psycholoog, psychotherapeut 

  
 

 

Stefanie Terpstra MSc, Bioloog, life 

coach en voorzitter Caleidoscoop 

 

Dr. Anneke Vinke, GZ-psycholoog, 

kinder- en jeugdpsycholoog, Certified 

Sensorimotor Psychotherapist 

  



 

 

Drs. Martijne Rensen, Sociale wetenschapper 

   

 

Geen opleiding zonder [behandel] visie! 

Nederland is een van de meest vooraanstaande landen binnen het vakgebied van de 

behandeling van de psychische gevolgen van volwassenen met een voorgeschiedenis 

van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. De Trauma Academie wil deze kennis 

breed beschikbaar maken en ook invulling geven aan het overbruggen van de 

verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Dit doen wij binnen een 

vakgebied dat volop in ontwikkeling is en waaraan wij hopen bij te dragen. Onze visie 

op de [fase-gerichte] traumabehandeling kunt u hier lezen. 

 

 

  

  

   

Opleidingslocatie 

Gebouw NEST 

Laan van Kronenburg 14 

1183 AS Amstelveen 

Informatie en overleg 

Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT, 

https://zonderzorg.us4.list-manage.com/track/click?u=1d848ca83939d1c2ad27009bb&id=6856b8b1a8&e=ed3fee0798


 

programma-manager Trauma Academie. Tel. 020 – 364 26 39 / m.rensen@celevt.nl 

www.celevt.nl 

www.celevt.nl/trauma-academie  

 

 

  

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Forward  
 

 

 

 

Share  
 

 

  

  

  

 

Uw gegevens 

Wij hechten waarde aan uw privacy. In het verleden heeft u toestemming gegeven aan CELEVT om uw 

emailadres te gebuiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van CELEVT. 

 

Mocht u dat willen wijzigen dan kunt u dat heel eenvoudig zelf aanpassen: 

uitschrijven 

pas uw gegevens aan op de mailinglijst 
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