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Voorwoord
Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik,
mishandeling of verwaarlozing. Sommigen komen er vanaf met mildere klachten na een
trauma, maar nog te vaak kampen de slachtoffers met zeer ernstige stoornissen, zoals
dissociatie. Het leven van deze getraumatiseerde is meestal verloren na de traumatische
ervaring, vooral als er sprake is van meer trauma’s tegelijk of wanneer het vaker voorkomt.
Hierover zijn velen het eens.
Dit symposium gebruikt bovenstaand als uitgangspunt en is er op gericht om samen met u
meer mensen, ook buiten het werkveld, te doordringen van dit (kinder)leed en hoe we dit
vaker kunnen voorkomen wanneer iedereen op school, thuis en op de sportclub beter
oplet en problemen vroegtijdig signaleert.
De aanleiding tot dit symposium is mijn boek “Je zult maar net dat kind zijn…” waarvan al
vaker is gezegd dat het een breekijzer in de problematiek van trauma en dissociatie kan zijn
voor het grotere publiek. Vanaf mijn prille jeugd tot ongeveer mijn 55e ben ik in gevecht
geweest met vreselijke jeugdervaringen. Na 30 jaar hard werken met de goede psychiater
kan ik vechten voor anderen en wil u daar in mee nemen.
Samen met u ga ik graag op 26 juni aan de slag om meer Nederlanders te betrekken bij
deze problematiek. Want naast het persoonlijke leed van de gedupeerden, is het grote
aantal getraumatiseerde mensen ook een maatschappelijk probleem. Alleen met elkaar
kunnen we hen een betere toekomst geven. We sluiten het symposium niet af zonder dat
we concrete afspraken en plannen met elkaar gemaakt hebben. Eén van die plannen is het
formuleren van een burgerinitiatief dat een krachtiger aanpak van (kinder)trauma op de
kaart zet.
Kortom, dit symposium biedt u, naast het interessante programma, een mooie gelegenheid
om samen met gelijkgestemden de schouders onder de aanpak van (kinder)trauma te
zetten. Ik nodig u dan ook van harte uit u aan te melden voor deze inspirerende dag op
vrijdag 26 juni 2015 in Utrecht.

Ankie Driessen
Auteur “Je zult maar net dat kind zijn…”

Symposium Trauma en dissociatie;
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09.15 uur
Registratie en ontvangst
Dagvoorzitter: Dirk de Wachter, psychiater / hoogleraar
KU Leuven
09.45 uur

Inleiding door dagvoorzitter

10.00 uur

Opgroeien met ziekte en zorg;
Herkennen en erkennen helpt kindertrauma voorkomen
• Els Jonker, arts maatschappij & gezondheid / jeugdarts
GGD Noord- en Oost Gelderland

10:30 uur

Samen onderweg naar een veilig sportklimaat voor kinderen
• Sandra Latour, vertrouwenspersoon seksuele intimidatie
NOC*NSF

11.15 uur

Koffiepauze

11.45 uur

Wat is de invloed van (oorlogs)trauma’s op volgende generaties?
• Spreker is uitgenodigd, Stichting Centrum ‘45

12.15 uur

Waarom is het zo belangrijk tot actie over te gaan?
• Ankie Driessen, auteur “Je zult maar net dat kind zijn…”

13.00 uur

Lunch

13.45 uur

In de penarie
• Wim Akkermans, coach / theatermaker

14.15 uur

De dialoog-tafel ouders & leerkrachten
• Hans Götze, trainer / adviseur
Het Natuurlijk Hart

14.45 uur

Koffiepauze

15.15 uur

Nut en noodzaak van kwaliteit van leven;
Economisch evaluatieonderzoek bij een trauma
• Silvia Evers, hoogleraar Public Health Technology Assessment
Universiteit Maastricht

15.45 uur

Vroeger en verder. Er is hoop!
• Ethy Dorrepaal, psychiater / onderzoeker
PsyQ / VU medisch centrum

16.15 uur

Afsluiting, borrel en uitreiking certificaten en boek

Doelgroep
Professionals in de jeugdzorg, ggz en jeugdhulpverlening, medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraars,
onderwijs, sportinstellingen en politie. Uiteraard zijn overige geïnteresseerden ook van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie aangevraagd bij ABC1, AbSg, NVvP, FGzPt, NIP/NVO, Registerplein.

Datum en locatie
Vrijdag 26 juni 2015
Hogeschool Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht (betaald parkeren op P1 van Jaarbeurs Utrecht)

Comité van aanbeveling
Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht
Carsten Lincke, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen, Erasmus MC

Inschrijven en kosten
U kunt zich voor dit symposium inschrijven via de agenda op www.dondersteuning.nl of via
www.kindertrauma.nl.
€ 129,00 bij inschrijving én betaling vóór 26 mei
€ 149,00 bij inschrijving én betaling vanaf 26 mei
Voor AIOS en studenten wordt, op vertoon van een studentenkaart, een gereduceerd tarief van € 99,00
gehanteerd.

Meer informatie en mogelijkheid om in te schrijven vindt u op:
www.dondersteuning.nl en www.kindertrauma.nl

