Geaccrediteerde cursussen
PostMaster|HBO Nascholing
met Sprokkelroute
Voor [Big-geregistreerde] [dan wel bij een vakvereniging aangesloten] psychologen,
verpleegkundigen (specialisten), artsen, agogen, orthopedagogen, vaktherapeuten,
haptotherapeuten, fysiotherapeuten, [geselecteerde] complementaire behandelaren
en ander behandelaren|coaches die na aanvraag aan te toelatingscriteria voldoen.
Voor uitgebreide cursusinformatie zie www.celevt.nl
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10 januari, 11 januari, 15 februari 2019

1 februari, 8 februari & 15 maart 2019

Gedesorganiseerde hechting, overdracht en

Basiscursus

tegenoverdracht in de therapeutische relatie

gevalideerde

bij vroeg getraumatiseerde cliënten.

stabilisatiebegeleiding.

U krijgt inzicht in fenomen als overdracht en

U leert over de gevolgen van vroege traumatisering

tegenoverdracht in de therapeutische relatie bij

op het brein en cognitief-emotioneel functioneren.

vroeg getraumatiseerde cliënten. En u krijgt kennis

En over de relatie met hechtingsproblematiek,

van gedesorganiseerde hechtingspatronen waarbij

Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen en

u disfunctionele interactiepatronen, re-enactments

hoe deze te herkennen. U leert de mogelijkheden

en empathische breuken leert te herkennen en te

voor

doorbreken.

screeningsinstrumenten

Integraal

eerste

signaleren,

screening

screening,

en

maakt

eerste

kennis

en

met

diagnostisch

psycholoog,

onderzoek, nodig om te kunnen verwijzen. U neemt

psychotherapeut [dag 1] en Dr. Nelleke Nicolai,

ook kennis van de samenhang met co-morbide

psychiater, psychotherapeut [dag 2 en 3].

psychische

Dr.

Anton

Hafkenscheid,

klinisch

stoornissen,

fysieke

en

sociale

problemen. U leert een eerste screening toe te
3 dagen| Geaccrediteerd| 600 euro| Korting bij
deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019]

passen

en

u

maakt

begeleidingsmogelijkheden

u

kennis

voor

stabilisatie

met
en

symptoomreductie en deze te integreren in uw
eigen praktijk.
Drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog.
3

dagen|Geaccrediteerd|600

euro|Korting

bij

deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019]
2 dagen bij deelname gehele nascholing| 15 maart
20189 vervalt dan| kosten in dat geval 400 euro.
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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

Hart, psycholoog, psychotherapeut-tot-2017 [dag

hoe u stabilisatietechnieken kunt toepassen. En u

2 en 3] met bijdrage van Stefanie Terpstra MSc,

krijgt inzicht in globale verwerkingstechnieken bij

bioloog,

complexe

PTSS,

Geuzinge, gz-psycholoog [dag 4].

Narratieve

Exposure

zoals

Therapie

verwerkingstechnieken
cognitieve

getuigenistherapie,
en

als

specifieke

traumagerichte

gedragstherapie,

ervaringsdeskundige,

drs.

Renate

4 dagen|Geaccrediteerd|800 euro| Korting bij
deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019].

Imaginaire

Rescripting, EMDR en schrijftherapie.
16 mei, 17 mei 2019
Drs.

Martijn

Stöfsel,

klinisch

psycholoog,
Vroeg

psychotherapeut.

trauma

en

borderlineproblematiek:

moeilijke
3

dagen|Geaccrediteerd|600

euro|Korting

bij

deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019].

patiënten?

Relationshipmanagement,

krijgt

inzicht

conflicterende

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

Een praktische

integratieve benadering.

dissociatie en leert de eerste principes van het
persoonlijkheid.
praktische

dissociatieve
U

maakt

integratieve

passen

bij

delen
kennis

benadering

van

de

met

een

voor

het

van

traumatische

herinneringen [traumaverwerking] bij complexe
Dissociatieve Stoornissen.
de

Soir,

en

1066

vroeg
borderline

destructieve

hoe om te gaan met de vaak toenemende vraag
van de cliënt, uw eigen reacties daarop en
praktische behandelinterventies.

2

Monique

Renssen,

klinisch

dagen|Geaccrediteerd|400

psycholoog,

euro|Korting

deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019].
klinisch

psycholoog,

psychotherapeut [dag 1], Prof. Dr. Onno van der

Vorselaarstraat 30

het

Dawson: "hulp kan het tegenovergestelde doen":

psychotherapeut.

Erik

met

van

houden. U maakt kennis met de theorie van David

proces

Dr.

van

cliënten

"acting-out"

Dr.

integratie

dynamiek

problematiek. U leert behandelinterventies toe te

verminderen van dissociatieve klachten en het
van

de

gedragingen en toch de werkrelatie in stand te

U krijgt inzicht in de theorie van de structurele
met

in

zelfsysteem

getraumatiseerde
De behandeling van cliënten met complexe

werken

en

concrete behandelinterventies.
U

Dissociatieve Stoornissen.

bejegening
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bij

20 juni, 21 juni, 27 juni 2019
Bewegings-

en

lichaam-

interventies

bij

vroeg

cliënten.

Specifiek

bij

24 september , 1 oktober 2019
georiënteerde

getraumatiseerde
verwaarlozing

en

hechtingsproblematiek.
U

maakt

kennis

traumabehandeling

Vroege traumatisering, stress-gerelateerde
[onverklaarbare]

lichamelijke

een

model

van

waarin

met

behulp

van

en

zelfdestructief (coping) gedrag: uitvragen,
interpreteren

met

ziekten

en

concrete

behandelinterventies.
U neemt kennis van de relatie tussen vroege

bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies,

traumatisering,

chronische

stress

en

emotie, cognitie en gedrag geïntegreerd aan de

[onverklaarbare]

lichamelijke

ziekten

en

orde komen. Het u leert om te gaan met het

zelfdestructief (coping) gedrag. U leert dit te

tweeledig doel van beweging- en lichaamsgerichte

herkennen, te interpreteren en uit te vragen onder

interventies:

andere met gevalideerde vragenlijsten. U maakt

traumatisering

stilstaan
en

bij

de

aan

verwaarlozing

vroege

verbonden

ook

kennis

met

behandelinterventies,

lichamelijke gevoelens én in positieve interactie,

bejegeningsvraagstukken

nieuwe corrigerende ervaringen opdoen op het

crisissituaties,

gebied van het lichaam.

Deze dag biedt u een eerste introductie en geeft u

Dr.

Mia

Scheffers,

vaktherapeut,

bewegingswetenschapper.
3

dagen|Geaccrediteerd|600

euro|Korting

deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019].

bij

en

protocollen

zelfbeschadiging en

voor

suïcidaliteit.

ook concrete handelingsmogelijkheden voor de
dagelijkse praktijk.
Dr. Nienke Kool, verplegingswetenschapper en
Stefanie

Terpstra

MSc,

bioloog,

ervaringsdeskundige.
2

dagen|Geaccrediteerd|400

euro|Korting

deelname gehele nascholing in 1 jaar [2019]
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bij

Cursorisch onderwijs, theorie en praktijk
Alle lesdagen kunnen los gevolgd worden. Al
dan niet in combinatie met de sprokkelroute
voor de PostMaster|HBO nascholing.
Het onderwijs is theorie- en praktijkgericht: er

Korting

wordt binnen de evidence based kennisoverdracht

Indien de gehele nascholing in 1 jaar in 2019

ook

gewerkt

theoretische

vanuit

[eigen]

casuïstiek

en

gevolgd

van

de

cursussen over 19[!] lesdagen 3800 euro met 200

ondersteuning

Het curriculum is opgebouwd volgens de methodiek
van de fasegerichte behandeling: Screening en
Fase

symptoomreductie,

1.
Fase

Stabilisatie

2.

bedragen

de

kosten

voor

Voorwaarde is inschrijving en betaling vooraf voor
het gehele cursusjaar 2019.

en

Traumaverwerking

[intergratie van traumatische herinneringen] en
Fase 3. Re-integratie.

VIP kortingen voor deelnemers die in 2019 de
gehele postacademische nascholing volgen.

•

Mogelijkheid voor inschrijving zonder
kosten als Kandidaat VCT- Expert na

Kosten per deelnemer

het met goed resultaat afronden.

De kosten bedragen 200 euro per cursusdag
inclusief

BTW.

Inclusief

accreditatie,

•

Trauma Academie Register als u
voldaan hebt aan de aanvullende

Indien de gehele PostMaster|HBO Nascholing van
7 cursussen over 20 lesdagen over meerdere jaren
gevolgd wordt, bedragen de kosten 4000 euro
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Mogelijkheid voor inschrijving zonder
kosten als VCT- Expert in het CELEVT

digitale

literatuur, lunch en kleine borrel. Exclusief boeken.

inclusief BTW.

7

euro [extra] korting = 3600 euro inclusief btw.

praktijkervaring, methoden en interventies.

diagnostiek,

wordt

eisen.

•

10 % korting op zevende jaarlijks
CELEVT Congres.
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Docenten

monografie ‘De therapeutische relatie’. In 2013 won hij
de eerste Wim Trijsburgprijs van de Nederlandse
Psychotherapie (NVP).

Drs. Renate Geuzinge,
gz-psycholoog, psychotherapeut
Renate
Geuzinge
is
BIG
geregistreerd
gzpsycholoog/psychotherapeut
gespecialiseerd
in
vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is
supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging
voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor
Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en
op dit moment behandelregulator (a.i.) van de
dagbehandeling voor vroeg in de jeugd getraumatiseerde
mannen bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van
GGZ Drenthe. Ze is tevens oprichter en docent van het
Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB),
promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en
redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële
Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn
genoemd op haar LinkedIn-profiel.

Dr. Anton Hafkenscheid,
klinisch psycholoog, psychotherapeut
Anton
Hafkenscheid
is
als
klinisch
psycholoog/psychotherapeut verbonden aan Arkin/Sinaï
Centrum, Joodse geestelijke gezondheidszorg. Hij werkt
al meer dan drie decennia met ernstige en/of
vroegkinderlijk getraumatiseerde patiënten. Anton
Hafkenscheid is verbonden als docent aan diverse
postdoctorale opleidingen (Nijmegen, Utrecht, Leuven,
Mechelen, Amsterdam), is erkend supervisor en
leertherapeut
van
verschillende
specialistische
psychotherapeutische verenigingen en is al vele jaren
redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Hij
schreef de
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Prof. Dr. Onno van der
Hart, psycholoog, psychotherapeut [tot 2017]
Onno van der Hart is psycholoog/psychotherapeut
in ruste, Amstelveen, en emeritus hoogleraar
psychopathologie van chronische traumatisering,
Universiteit Utrecht. Hij is president geweest van
de International Society for Traumatic Stress
Studies. Door de International Society for the
Study of Trauma and Dissociation heeft hij voor
zijn werk verschillende malen een Award
gekregen. Met Suzette Boon en Kathy Steele is hij
co-auteur van de volgende boeken: Treating
trauma-related
dissociation:
A
practical,
integrative
approach
(2017;
Nederlandse
vertaling in voorbereiding); en Omgaan met
trauma-gerelateerde
dissociatie:
Vaardigheidstraining voor patiënten en hun
therapeuten (2012); Met Ellert Nijenhuis en Kathy
Steele schreef hij, Het belaagde zelf: Structurele
dissociatie en de behandeling van chronische
traumatisering (2010).
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Dr.
Nienke Kool,
Verpleegkundige, Verplegingswetenschapper
Nienke Kool is verpleegkundige en sr. onderzoeker.
Zij werkt sinds 1997 in de GGz, voornamelijk met
ernstig getraumatiseerde mensen.
Zowel
klinisch als poliklinisch. Later is zij zich meer gaan
bezighouden met onderzoek waarbij zij zich
specifiek richtte op zelfbeschadigend gedrag. In
2015 is zij op dit onderwerp
gepromoveerd.
Zij
ontwikkelde verschillende behandelmodules
voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal
gedrag. Ook verzorgt zij regelmatig trainingen voor
hulpverleners rondom ditzelfde thema. Zij heeft in
binnen - en buitenland gepubliceerd, een overzicht
is te vinden op LinkedIn. Momenteel werkt zij als
onderzoeker bij het Centrum Intensieve Behandeling
(CIB) en het Centrum Dubbele Problematiek (CDP)
van Fivoor. Tevens is zij lid van de kenniskring van
het lectoraat GGzVerpleegkunde van Hogeschool
Inholland.

Dr.
Nelleke
Nicolai, psychiater, psychotherapeut

Dr. Monique Renssen, gzpsycholoog
Monique Renssen is gz-psycholoog en gespecialiseerd in
de behandeling van vroeg getraumatiseerde cliënten met
complexe trauma-gerelateerde psychische problematiek
[CPTSS,
Dissociatieve
Stoornissen,
Persoonlijkheidsproblematiek]. Sinds tien jaar is
werkzaam bij GGZ centraal. Momenteel is zij werkzaam
op de afdeling medische psychiatrie van Medisch Centrum
Zuiderzee. Sinds twintig jaar is zij betrokken bij het
Institut fur Traumatherapie in Berlijn waar zij trainingen,
opleiding en supervisie geeft op het gebied van
[vroegkinderlijke
chronische]
traumatisering
en
traumabehandeling.

J.

Nelleke
Nicolai
werkte
tot
2012
als
psychiaterpsychotherapeut met vroeg getraumatiseerde
patiënten. Sindsdien is zij in eigen praktijk supervisor,
opleider en leertherapeut. Zij publiceerde naast vele
artikelen over trauma, gender en gehechtheid: het
"Handboek psychotherapie na seksueel misbruik (2006),
samen met anderen "" Empathie: het geheime wapen van
psychiater
en
psychotherapeuten
(2015)
en
Emotieregulatie: de kunst van het evenwicht"(2016). In
1995 kreeg zij de Henny Verhagenprijs en 1999 de VIPprijs (Vrouwen in de Psychiatrie) voor haar werk om
trauma in de psychiatrie onder de aandacht te brengen.
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Dr.

Mia

Scheffers,

vaktherapeut, bewegingswetenschapper
Mia Scheffers is onderzoeker en docent verbonden
aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn
en de Masteropleiding psychomotorische therapie
van Hogeschool Windesheim Zwolle. Haar
aandachtsgebieden zijn meetinstrumenten op het
gebied
van
psychomotorische
diagnostiek,
bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij
trauma gerelateerde problematiek. Ze werkte
ruim 20 jaar als psychomotorisch therapeut en
seksuoloog bij Centrum ’45 te Oegstgeest en in
eigen praktijk. Met Ria Helleman schreef ze
‘trauma, lichaamsbeleving en seksualiteit’ (2013)
en met collega-onderzoekers en clinici ‘Beweging
in trauma; psychomotorische therapie in de
stabilisatiefase van complex trauma’ (2016).

Wetenschappen. Hij is in België en Frankrijk en
ook in Nederland een veelgevraagd spreker en
gastdocent en heeft een verscheidenheid aan
publicaties op zijn naam staan.

Drs. Martijn Stöfsel,
klinisch psycholoog, psychotherapeut

Dr. Erik de Soir, klinisch
psycholoog, psychotherapeut

Erik De Soir is klinische psycholoog, psychotherapeut,
systeem
en
gezinsen
relatie
therapeut
en
psychotraumatoloog. Hij is in de zelfstandige praktijk
werkzaam met vroeg getraumatiseerde cliënten. Erik is
doctor in de psychologie en doctor in de Sociale en Militaire
Wetenschappen. Als psychotherapeut specialiseerde hij
zich in de opvang en begeleiding bij 11 acute grote rampen
en de behandeling van cliënten met een voorgeschiedenis
van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Hij heeft
eveneens
verschillende
opleidingen
over
psychotraumatologie en victimologie Enkele jaren geleden
ontwikkelde hij een behandelmodel ontwikkeld waarin hij
de fasengerichte behandeling gebaseerd empirische
theorieën heeft gecombineerd met complementaire
behandelwijzen. Hij is gepromoveerd in de Psychologie en
in de Sociale en Militaire
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Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Hij werkt momenteel in een eigen psychotherapie- en
onderwijspraktijk in Lunteren. Daarvóór heeft hij gewerkt
met ernstig getraumatiseerde cliënten in het -in de
behandeling van oorlogstraumata gespecialiseerde- Sinaï
Centrum en in de verslavingskliniek van het Leger des
Heils. Hij schreef ‘Complex trauma’ (2010) en ‘Trauma en
persoonlijkheidsproblematiek’ (2017). Hij is supervisor en
leertherapeut van de VGCt en de NVP, seniorschematherapeut, lid van de NtVP en EMDRpractitioner.
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Stefanie Terpstra MSc,
Bioloog, life coach en voorzitter Caleidoscoop
Stefanie Terpstra is bioloog, life coach en voorzitter van
de patienten vereniging Caleidoscoop voor mensen met
een Dissociatieve Stoornis. Als ervaringsdeskundige is zij
betrokken bij de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen
en de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde
stoornissen van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ
http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/.
Ze
is
daarnaast als ervaringsdeskundige kerngroeplid van de
Sichting Revief voor lotgenoten van seksueel misbruik en
Lid
Raad
van
Toezicht
Ixta
Noa,experts
in
ervaringsdeskundigheid.

Dr.
Anneke
Vinke,
GZpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog
Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinderen jeugdpsycholoog NIP en Lichaamsgericht Werkend
Psycholoog en ziet in haar praktijk zowel jeugdigen als
volwassenen.
Zij
schreef een proefschrift over
adoptie en
breidde dit expertisegebied uit tot
trauma en gehechtheid. In de behandeling van
vroegkinderlijk getraumatiseerde volwassenen baseert zij
zich op dyadic developmental psychotherapy, theraplay en
sensorimotor psychotherapie.
De laatste maakt dat
lichaamsgerichte interventies door de jaren heen een
steeds prominentere plaats in haar behandelingen hebben
gekregen.
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