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4-daagse cursus: 

De behandeling van trauma-

gerelateerde dissociatie; 

Een praktische integratieve 

benadering. Start 3 april 2019. 

 

 

Docenten:  

Prof. Dr. Onno van der Hart 

medeauteur Behandeling van trauma-

gerelateerde dissociatie. Met dr. Erik 

de Soir, Drs. Renate Geuzinge, MsC 

Stefanie Terpstra. 

   
 

  

Klik hier voor uitgebreide cursusinformatie en inschrijven  
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Aan de orde komen onder ander:  

  

• De theorie van de structurele dissociatie van de 

persoonlijkheid en de fasegerichte behandeling. 

• De trauma-gegenereerde dissociatie van de 

persoonlijkheid in twee prototypen: ogenschijnlijk normale 

delen van de persoonlijkheid (ANPs) en emotionele delen 

van de persoonlijkheid (EPs). 

• Het doel van de integratie van traumatische herinneringen en het 

onderscheid van twee niveaus van integratie: synthese en realisatie. 

• De voorbereiding op de integratie van traumatische herinneringen binnen 

fasegerichte behandeling, met bevorderen van samenwerking tussen 

dissociatieve delen. 

• De procedure van de integratie van traumatische herinneringen zelf en 

diverse variaties hierin. 

• Rouwreacties als noodzakelijk onderdeel van het doorgaande integratieve 

proces. 

 

  

Klik hier om u direct in te schrijven  

 

  

  

Cursussen voorjaar en zomer 2019  

 

  

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 

  

Juni 2019 

 

20 juni, 21 juni, 27 juni 2019  

Bewegings- en lichaam- 

georiënteerde interventies bij vroeg 

getraumatiseerde cliënten. 

Specifiek bij verwaarlozing en 

hechtingsproblematiek. U maakt 
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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 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 

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 

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 
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[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 hier meer 

   

Mei 2019 

   

16 mei, 17 mei 2019 

Vroeg trauma en 

borderlineproblematiek: moeilijke 

patiënten?  Relationshipmanagemen

t, 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. 

  

 

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 

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 
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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. 

  

 

  

 

Belangstelling voor 2020? Lees hier de brochure van de 1-jarige 

Postacademische Nascholing en de brochure voor de 1-jarige PostMaster|HBO 

Nascholing en neem contact op met Martijne Rensen directeur CELEVT 

m.rensen@celevt.nl 

   

 

  

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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Opleidingslocatie 

Gebouw NEST 

Laan van Kronenburg 14 

1183 AS Amstelveen 

Informatie en overleg 

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

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

www.celevt.nl 

www.celevt.nl/trauma-academie  
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