‘Wij verbinden expertise van voortrekkers in de
dagelijkse behandelpraktijk met a
 cademische
inzichten. En we geven ook invulling aan de
verschillen in wetenschappelijke en klinische
benaderingen.’

We zijn verheugd om sinds 2019 in de GGZ als eerste in
Nederland (en Europa) een unieke opleiding te m
 ogen
aanbieden die zich richt zich op de gespecialiseerde
behandeling van cliënten met ervaringen van Vroegkinder
lijke Chronische Traumatisering (VCT), waaronder psychische
en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.
Trauma Academie / 1-jarige gespecialiseerde opleidingen
/ VCT-Expert Level 1 / VCT-Expert Level 2| VCT-Master /
Kenniskring / Expertnetwerk

www.celevt.nl

1-JARIGE GEACCREDITEERDE OPLEIDING TOT
VCT-EXPERT LEVEL 1 EN VCT-MASTER
Opleiding in de Screening, diagnostiek, behandelinterventies bij volwassenen
met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering
[VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen
(in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met
hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek gaat vaak
samen met andere psychische stoornissen en vraagt om langdurige
Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] door gespecialiseerde
behandelaren.

ACCREDITATIE
Wij vragen accreditatie aan bij:
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [NVvP]
• Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
[FGzPt]
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie [NVP]
• Beroepsverenigingen aansluitend bij beroepsachtergrond deelnemers
De voordelen de gespecialiseerde 1-jarige opleiding bij de Trauma Academie
 Gespecialiseerde opleiding uniek in Nederland en Europa
 Hooggespecialiseerde docenten die praktijk en wetenschap combineren
 Collegiaal netwerk, intervisie, supervisie, kenniskring
 Met diploma en praktijkbanner herkenbaar voor cliënten, verwijzers,
verzekeraars

VCT- EXPERT LEVEL 1 [POSTACADEMISCH]
Voor [Big-geregistreerde] Psychiaters, Klinisch Psychologen,
Psychotherapeuten en GZ-Psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn.
De vervolgopleiding VCT-Expert Level 2 [postacademisch] start vanaf 2022.

VCT- MASTER [POSTMASTER|HBO]
Voor [Big-geregistreerde] psychologen, verpleegkundigen [specialisten],
artsen, agogen, vaktherapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten,
[geselecteerde] complementaire behandelaren en andere behandelaren die
na aanvraag aan de toelatingscriteria voldoen.
Uw team ook specialiseren in de behandeling van VCT?
Wilt u uw team opleiden tot experts in de behandeling van VCT bij
volwassen of kinderen & jeugd? Wij kunnen met u meedenken welke
scholing het beste past. Dat kan zijn:
 Specifieke cursus
 Opleidingstraject met meerdere cursussen in een jaar
 Opleidingstraject verspreid over meerdere jaren
 Opleidingstraject voor VCT-Expert [Level 1 en Level 2] of VCT-Master
De voordelen van incompany bij de Trauma Academie
 Nascholing die bij uw team of organisatie past
 Alle medewerkers hebben dezelfde kennis
 Team dat gespecialiseerd is in VCT-behandeling
 Na een 1-jarige opleiding diploma en praktijkbanner
 Bij meerdere deelnemers goedkoper dan individueel

‘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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