Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
Aanhoudend langdurig interpersoonlijk
fysieke, emotionele, seksuele mishandeling.
Psychische, fysieke, pedagogische
verwaarlozing. Medische behandelingen.
Huiselijk geweld & verliezen. Oorlogsgeweld.

Het creëren van meerwaarde binnen het vakgebied van
de diagnostiek en behandeling van Vroegkinderlijke
Chronische T
 raumatisering (VCT) dát is waar het Centrum
Late Effecten V
 roegkinderlijke chronische Traumatisering
(CELEVT) voor staat.
Trauma Academie / VCT Traumatherapeuten Register
Landelijk HART College / Expert netwerk / Congressen
Symposia / Publicaties / Blogs / Bibliotheken / Advies
Projecten / Stichting STRAKX

www.celevt.nl

 ROEGKINDERLIJKE
V
CHRONISCHE
TRAUMATISERING
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) w
 aaronder f ysieke en/of
psychische mishandeling en verwaar
lozing en seksueel misbruik is een van de
meest basale, langdurige determinanten
voor g
 ezondheid en welbevinden. Met
ingrijpende gevolgen voor de getroffene,
diens omgeving en de maatschappij. De
traumatisering staat in lineaire r elatie tot
een complexiteit van vaak samenhangende p
 sychische, f ysieke en maatschappelijke p
 roblemen. Per jaar groeit het aantal
mensen dat hiermee te maken heeft
met ruim 100.000. De maatschappelijke
kosten bedragen 2- 3 miljard per jaar.
Meer lezen? Zie www.celevt.nl/blogs

VOOR WIE
Behandelaren, onderzoekers,
beleidsmakers in de geestelijke
en somatische gezondheidszorg,
maatschappelijke dienstverlening,
verslavingszorg, justitie, overheid
en verzekeraars. Voor volwassenen
met ervaringen van Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering en hun
naasten, belangenorganisaties en
verenigingen.

NETWERK
CELEVT heeft een breed netwerk van
experts. Vooraanstaande psychologen,
psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten, opleiders, trainers,
supervisors, coaches, organisatie
adviseurs, projectmanagers.

WAT WE DOEN
Het Centrum Late Effecten Vroeg
kinderlijke Chronische Traumatisering
(CELEVT) maakt de laatste traumakennis
beschikbaar. Over de psychische,
fysieke en maatschappelijke gevolgen
van chronische traumatisering in de
kinderjaren. En over de mogelijkheden
voor effectieve traumabehandeling en
de organisatie daarvan.

TRAUMA ACADEMIE
De Trauma Academie biedt door
beroepsvereniging geaccrediteerde
opleiding en supervisie, coaching,
teamtraining en Masterclasses over
diagnostiek en behandeling van
volwassenen met psychotrauma en een
voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering (VCT). Er
kunnen losse cursussen en trainingen
gevolgd worden of een gehele tweejarige
opleiding.
Doelgroep: Professionals in de geeste
lijke gezondheidszorg (GGZ) en de
somatische (artsen) praktijk.

Opleidingen:
1 Integrale Screening en Diagnostiek
bij (complexe) Posttraumatische
Stressstoornis (PTSS) en Dissociatieve
Stoornissen en psychische en
somatische co-morbiditeit.
2 Multidisciplinaire Integrale
Traumabehandeling (MIT) bij
(complexe) Posttraumatische
stress en Dissociatieve Stoornissen
en co-morbiditeit: stabilisatie en
voorbereiding traumabehandeling,
traumabehandeling en reïntegratie.
3 CTG, TFP, MBT, Schematherapie,
Complementaire therapie, EMDR,
Cognitief Exposure, Geleide
Realisatie, Lichaamsgerichte therapie,
Herstelmethoden en zelfmanagement
e.a. bij Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering.
Zie www.celevt.nl/trauma-academie

om de positie van in de kinderjaren
chronisch getraumatiseerde volwassenen
te verstevigen.
Zie www.celevt.nl/hartcollege

PROJECTEN EN EXPERT
KENNIS
CELEVT biedt expertkennis aan
organisaties, beleidsmakers, overheid
en verzekeraars. Op het gebied
van vakinhoudelijke ontwikkeling,
beleidsbepaling en strategie- en
organisatieontwikkeling. Wij
ondersteunen ook behandelteams
bij de ontwikkeling, introductie
en implementatie van (nieuwe)
behandelvormen.

STICHTING STRAKX
LANDELIJK HART COLLEGE
Het Landelijk HART College biedt een
bijdrage aan het zelfversterkend en
helend vermogen van mensen met
traumatische jeugdervaringen en hun
naasten.
Het Landelijk HART College verzorgt
jaarlijks enkele workshops met
vooraanstaande experts uit het
vakgebied en ieder voorjaar een landelijk
symposium over traumabehandeling en
herstel bij Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering.
Het Landelijk HART College biedt ook
ondersteuning bij belangenbehartiging

CELEVT heeft in 2016 de Stichting
STRAKX opgericht. Met als doel de
behandelmogelijkheden voor in de
kinderjaren chronisch getraumatiseerde
volwassenen te verbeteren. Door het
realiseren van Multidisciplinaire Integrale
Traumaexpertise Centra. En door
het stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek naar de best mogelijke
traumabehandeling.
Zie www.strakxisnu.nl

‘Adverse childhood experiences are the
most basic and longlasting determinants
of health risk behaviors, mental illness,
social malfunction, disease, disability,
death and health costs’.
Prof. Dr. Vincent Felitti
Onderzoeker ACE Studies (2010)
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