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Voorwoord  
 

 
 
 
 

Het woord trauma hoort meer en meer bij het 
vocabulaire van de burger. We lopen steeds 
meer trauma’s op die om opvang en 
verwerking vragen. Niet alleen in het publiek 
maar ook in de klinisch psychologische en 
klinisch neuropsychologische wetenschap is 
meer aandacht voor het ontstaan van 
psychische en neurologische trauma’s en 
behandeling ervan. In dit zesde jaarcongres 
willen we dit onderwerp uitdiepen. Met de 
komst van professor Bruce Perry hebben we 
een internationaal vermaarde onderzoeker als 
keynote spreker die zijn ‘Neurosequential 
model of therapeutics’ toelicht: wat doet een 
psychotrauma met het brein in 
neuropsychologische zin en wat zijn de 
gedragsmatige consequenties en gevolgen voor 
therapie (bijvoorbeeld minder verbaal werken) 
met name bij kinderen. De tweede plenaire 
lezing wordt gegeven door professor Marcel 
van den Hout die vooral bij volwassenen 
onderzoek heeft gedaan naar de werking van 
EMDR. Doctor Joke Spikman zal ons bijpraten 
over de impact van een neurotrauma op 
executieve dysfuncties en sociale cognities. 
 
 
 
 
 

In de middag zijn er diverse parallelsessies van 
klinisch psychologen en klinisch 
neuropsychologen over diagnostiek bij 
trauma’s, secundaire traumatisering, 
revalidatie na een neurotrauma en diverse 
behandelvormen voor kinderen, volwassenen en 
ouderen na een trauma. Ook komen 
verschillende doelgroepen, waaronder 
militairen aan bod. 
 
Ter afsluiting zal Frénk van der Linden, 
gerenommeerd interviewer op televisie en 
radio en in de geschreven pers, twee experts 
aan de tand voelen over “de 
veiligheidsparadox”. Hoe kan het dat in de 
Nederlandse geschiedenis nog nooit zo weinig 
mensen door geweld gewond raakten of om het 
leven kwamen en toch de diagnose post 
traumatische stress stoornis steeds vaker 
gesteld wordt en veel mensen slachtofferschap 
ervaren? Frénk van der Linden zal hierover 
professor Hans Bottelier en professor Rolf 
Kleber tot prikkelende en verhelderende 
uitspraken verleiden. 
 

 



 

Voorwoord  
 
 
 
 
 

Dit zesde congres voor specialisten biedt ook 

weer gelegenheid om te ‘netwerken’ met 

collegae en oude bekenden. 

 

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 4 april 

2014 in de Jaarbeurs in Utrecht. 

De congrescommissie van de Stichting Klinisch 

Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog: 

Floor Boekholt 

Jeanette Dijkstra 

Lidwien Geertjens 

Jos de Keijser 



 

Programma 
 

 
 
 

 
 Putting Humpty Dumpty together again: over integratie van 

psychologische interventies na traumatisch hersenletsel. 
Dr. Sven Stapert 
 

14.50 - 15.10 uur KOFFIEPAUZE 
 

15.10 - 16.00 uur PARALLELSESSIE RONDE 2 
Narratieve Exposure Therapie (NET): een evidence based  
PTSS-behandeling juist bij meervoudig complex trauma. 
Dr. Ruud Jongedijk 
 
“Gelukkig hebben jonge kinderen geen geheugen” 
Drs. Marja Rexwinkel 
 
De complexiteit van psychotrauma: diagnostiek en behandeling van 
meervoudige gevolgen van interpersoonlijk geweld. 
Dr. Trudy Mooren & drs. Martijn Stöfsel 
 
Hersenletsel: wat gebeurt er nu met de seks? 
Drs. Jim Bender & drs. Niels Farenhorst 
 
Psychotrauma en neurotrauma, twee verschillende werelden? 
Dr. Annemiek van Dijke 
 

16.00 - 16.45 uur Frénk van der Linden interviewt  
prof. dr. Hans Boutellier en prof. dr. Rolf Kleber  
over “de Veiligheidsparadox” 
 

16.45 uur AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER 
 

 BORREL tot 18.00 uur 
 
 
 

Meer informatie over de sprekers en de lezingen is te vinden op 
www.zonderzorg.nl/jaarcongres 

9.00 - 9.30 uur ONTVANGST MET KOFFIE & THEE 
 

9.30 - 9.45 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter 
 

9.45 - 10.30 uur Introduction to the Neurosequential Model of Therapeutics. 
Bruce Perry, M.D., PhD 
 

10.30 - 11.15 uur De rationale voor de behandeling van PTSD met EMDR en andere 
interventies. 
Prof. dr. Marcel van den Hout 
 

11.15 - 11.45 uur KOFFIEPAUZE 
 

11.45 - 12.30 uur Traumatisch hersenletsel: over ernst van het letsel en adaptief vermogen. 
Dr. Joke Spikman 
 

12.30 - 13.30 uur LUNCHPAUZE 
 

13.30 - 14.00 uur Intermezzo & uitreiking RINO Groep Posterprijs door Jury: 
- Dr. Marleen Rijkeboer, voorzitter 
- Drs. Annette van Schagen, winnares posterprijs 2013 
- Prof. dr. Jos Egger 

 
14.00 - 14.50 uur PARALLELSESSIE RONDE 1 

“Secundaire traumatisering”: wie vangt de traumabehandelaar op. 
Dr. Peter van Velden 
 
Behandeling van complexe problematiek na seksueel trauma voor kinderen 
en jeugdigen. 
Drs. Iva Bicanic 
 
Trauma bij militairen. 
Drs. Walter van Lieshout 
 
PTSS en EMDR bij ouderen na een CVA. 
Drs. Marja Vink 



 

Personalia 
 
 
 
 
 
Drs. Jim Bender, GZ-psycholoog, seksuoloog NVVS, 
revalidatieseksuoloog bij Sophia Revalidatie Den 
Haag. 
 
Drs. Iva Bicanic, GZ-psycholoog i.o.t. klinisch 
psycholoog, coördinator van het Landelijk 
Psychotraumacentrum Universitair Medisch 
Centrum Utrecht. 
 
Prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar 
Veiligheid en Burgerschap Frans Denkers leerstoel 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Dr. Annemiek van Dijke, klinisch psycholoog-
psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog, 
leading professional Centrum voor Onverklaarde 
Lichamelijke Klachten – Yulius. 

 
Prof. dr. Jos Egger, klinisch psycholoog en klinisch 
neuropsycholoog, bijzonder hoogleraar 
neuropsychologie Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog- 
psychotherapeut, afdeling medische psychologie 
Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. 
 
Prof. dr. Marcel van den Hout, klinisch 
psycholoog, hoogleraar psychologie en 
experimentele psychopathologie Universiteit 
Utrecht. 

 
 

 
Dr. Ruud Jongedijk, psychiater, directeur Zorg & 
Innovatie Stichting Centrum ’45 en Arq 
Psychotrauma Expert Groep. 
 
Prof. dr. Rolf Kleber, hoogleraar gedrags-
wetenschappen, leerstoel psychotraumatologie 
Universiteit Utrecht, Instituut voor Psychotrauma 
en Stichting Centrum ’45. 
 
Drs. Walter van Lieshout, vrijgevestigd eerstelijns 
GZ-psycholoog. 
 
Frénk van der Linden, freelance journalist, 
interviewer en publicist van reportages, 
documentaires en een roman. 
 
Dr. Trudy Mooren, klinisch psycholoog en senior 
onderzoeker Stichting Centrum’45. 
 
Bruce Perry, M.D., PhD., klinisch psycholoog, 
hoogleraar psychiatrie en gedragswetenschappen 
Feinberg School of Medicine, Northwestern 
University, Chicago. 
 
Drs. Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog- 
psychotherapeut, kinderanalytica en IMH Specialist, 
leidinggevende OuderKindLijn, Baby, Peuter 
Expertise Centrum Amsterdam, hoofddocent 
opleiding Infant Mental Health Specialist RINO 
Noord-Holland. 
 
 
 

 
Dr. Marleen Rijkeboer, klinisch psycholoog-
psychotherapeut, universitair hoofddocent,  
afdelingshoofd klinische en gezondheidspsychologie 
Universiteit Utrecht. 
 
Drs. Annette van Schagen, klinisch psycholoog, 
GGZ Centraal de Meregaard.  
 
Dr. Joke Spikman, klinisch neuropsycholoog, 
universitair hoofddocent klinische neuropsychologie 
faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 
Rijksuniversiteit Groningen. 

 
Dr. Sven Stapert, gezondheidszorgpsycholoog, 
vakgroep medische psychologie van het Orbis 
Medisch Centrum. 
 
Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog- 
psychotherapeut Lunteren en Sinai Centrum 
Amersfoort. 
 
Prof. dr. Peter van Velden, GZ-psycholoog, 
onderzoeker Instituut voor Psychotrauma (IVP).  
 
Drs. Marja Vink, klinisch psycholoog Zorgspectrum en 
GERION/VUmc te Amsterdam. 

 
 
 
 

 

 



 

Informatie 
 

 

 

 
Doelgroep 
Dit congres is bedoeld voor klinisch 

psychologen, klinisch neuropsychologen en 

gezondheidspsychologen in opleiding tot 

specialist (GIOS). 

 
Inschrijving 
Aanmelden voor het congres kan via de 

website van het organisatiebureau 

ZonderZorg: www.zonderzorg.nl/jaarcongres. 

 
Datum & Locatie 
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 4 april 

2014 in de Jaarbeurs Utrecht. Deze locatie is 

goed bereikbaar met zowel de auto als met 

het openbaar vervoer. 

 
Accreditatie 
Is aangevraagd bij de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). 

 

 
RINO Groep Posterprijs 
Klinisch psychologen, klinisch 

neuropsychologen en GZ-psychologen in 

opleiding tot specialist worden uitgenodigd 

een poster te maken over lopend of afgerond 

wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur met 

(voorlopige) onderzoeksresultaten erin 

verwerkt. 

 
Belangstellenden kunnen informatie over het 

maken van een poster opvragen bij 

danza@zonderzorg.nl. Tot 1 maart 2014 

kunnen voorstellen worden ingestuurd naar 

danza@zonderzorg.nl. De posters worden 

door een vakjury beoordeeld. Aan de winnaar 

wordt door de RINO Groep een posterprijs 

uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een 

geldbedrag van € 1.000,-, een wisseltrofee 

naar origineel ontwerp en een oorkonde. 

 
Deelnamekosten 
De kosten voor deelname bedragen € 250,- per 

deelnemer. Tot 31 december geldt een 

vroegboekkorting van € 50,-. GZ-psychologen 

in opleiding tot specialist (GIOS) betalen  

€ 125,-. NVGZP leden ontvangen € 50,- 

korting. Deze kortingen zijn niet te 

combineren. Dit bedrag is inclusief lunch en 

consumpties. Betaling vindt plaats via een 

eenmalige machtiging voor automatische 

incasso. 

 
Annuleren 
Tot 1 maart 2014 kunt u, uitsluitend 

schriftelijk, annuleren. Wij berekenen dan 

€ 50,- administratiekosten. Bij annulering ná  

1 maart bent u het volledige 

inschrijvingsbedrag verschuldigd. 

 
Meer informatie 
Voor meer informatie over dit congres kunt u 

contact opnemen met Danza Onvlee of Joshua 

Geelen van het organisatiebureau ZonderZorg: 
 

 
 
 

Danza Onvlee 
Joshua Geelen 

020 - 623 97 44 

danza@zonderzorg.nl 
www.zonderzorg.nl/jaarcongres 

http://www.zonderzorg.nl/jaarcongres
http://www.zonderzorg.nl/jaarcongres

