
 

 

 

Zevende CELEVT 

congres 2019 

Donderdag 10 oktober 

met 11 interessante workshops 

 

 

 

 

  

  

Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en 

multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid  
  

  

In de ochtend zijn er vier plenaire lezingen over systemische en psychodynamische 

achtergronden. In de middag kunt u een keuze maken uit een veelheid aan workshops 

waar multidisciplinaire invalshoeken voor de behandeling van Vroegkinderlijke Chronische 

Traumatisering aan de orde komen.  
   

Plenaire sprekers:  

  

  
 

  

Oktober 2019 

10 
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Dr. Frans Schalkwijk,  

psychoanalyticus, 

psychotherapeut,  

Gewetenspijn 

 

lees meer >>  
 

Prof. Dr. Abram de Swaan,  

emeritus-hoogleraar in de 

sociale wetenschap,  

Over mensen die genocidale 

daders worden 

lees meer >>  
  

  
 

  

  

 

  

Dr. Nelleke Nicolai,  

psychiater, 

psychoanalyticus, 

De verinnerlijkte familie: 

daders, getuigen en 

wegkijkers 

lees meer >>  
 

Mw. Anna Verwaal,  

Maternal-Child Health 

Nurse, 

Conceptie, zwangerschap 

en geboorte, de reis die ons 

leven bepaalt 

lees meer >>  
  

  
 

  

 

  

Schrijf je nu in  

 

   

Het congres 

  

Hier vind je alle 

informatie over het 

congres.  

 

  

   

Programma 

  

Werp een blik op het 

gehele programma.  

 

  

  

   

Workshops 

  

Maar liefst 11 

interessante 

workshops.  

 

  

  

   

De locatie 

  

Congres en meeting 

center ‘Eenhoorn’ 

‘Eenhoorn' te 

Amersfoort.  
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Dr. Anton Hafkenscheid, 

klinisch psycholoog, 

psychotherapeut  
Dagvoorzitter 

 

lees meer >>  

 

 

 

 

  
 

  

 

Meer informatie over het congres >>  

 

  

Congresthema: 

Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en 

multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid  

 

Opgroeien in een destructief traumatiserend gezinssysteem waarin er voortdurend 

sprake is van controle en dwang, indoctrinatie, isolatie en manipulatie met veelal 

meerdere vormen van mishandeling, heeft een uiterst schadelijke impact op de 

biopsychosociale ontwikkeling van kinderen. Ondanks de diepgaande schadelijke 

gevolgen kan herstel op zowel psychologisch als neurobiologisch niveau plaatsvinden. 

Dat vraagt om een multidisciplinaire integrale behandeling en om creatieve combinaties 

van ‘oude’ en ‘nieuwe’ behandelinterventies waarin psychodynamische, cognitieve, 

lichaamsgerichte en neurobiologische benaderingen samenkomen. 

 

In dit congres maakt u kennis met veelzijdige inzichten en multidisciplinaire 

behandelinterventies. Hoe zit het met de gewetensontwikkeling? Wat als de ouder de 

bron vormt voor traumatisering van het kind? Hoe zit het met de individuele dispositie 

van daders? Wat gebeurt er in het brein? Hoe zit het met walging en zelfwalging? En 

ouderschap na vroege traumatisering. Wat te doen als slachtoffers daders slachtoffer 

worden? Helpt meditatie? Hebben we voldoende oog voor seksualiteit? Al deze en 

meer onderwerpen belichten we op dit congres.  
  

  

  

Voor meer informatie over het congres >>  

 

  

Accreditatie: 
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Er wordt accreditatie aangevraagd voor:  

- Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) - 5 punten 

- Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) - 8 

punten 

- Register Vaktherapie - 7 punten 

- EMDR/VEN - 6 punten 

- K&J/OG opleiding herregistratie - 6 punten 

- K&J/OG opleiding behandeling/diagnostiek/overige taken - 1 punt 

- Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)  

- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie  
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Het Centrum Late Effecten 

Vroegkinderlijke Chronische 

Traumatisering (CELEVT) organiseert 

sinds 2012 ieder najaar goed bezochte en 

goed beoordeelde congressen, met 

inspirerende sprekers en workshops.  
 

  

 

Een van de doelen van CELEVT is de kennis over Vroegkinderlijke Chronische 

Traumatisering [VCT] de psychische, fysieke en sociale gevolgen in de volwassenheid en 

de mogelijkheden voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) breed 

beschikbaar te stellen. Dat doet zij via de Trauma Academie met toonaangevende 

docenten aan de Postacademische en PostMaster|HBO nascholingen [1-jarige nascholing 

en losse cursussen].  
 

   

 

Zie voor het nascholingsprogramma 2019 - 2020 www.celevt.nl.  

Voor informatie en vragen bent u welkom bij mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen 

via email m.rensen@celevt.nl of telefonisch 020 364 26 39.  
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BEKIJK DE VIDEO  

  

 

  
 

 

Het Zevende CELEVT congres is in samenwerking met 

ZonderZorg. Zij leveren verschillende administratieve en 

organisatorische diensten, het organiseren en coördineren 

van een congres of symposium. Wil je weten wat wij voor 

jouw congres kunnen betekenen: klik dan hier  
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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  
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