
Accreditatie-aanvraag scholingsdag 21-03-2023 
 
Wat: Scholingsdag voor vertrouwensartsen, gedragswetenschappers en andere geïnteresseerden 
Wanneer: 21-03-2023 van 11:20-17:00u. 
Waar: De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort 
Verwachte bezoekers: 50-80 
 
Scholingscommissie 
Boes Willemse, vertrouwensarts Veilig Thuis Haaglanden 
Petra Tiemens, vertrouwensarts Veilig Thuis Noord-Holland Noord 
Iris Coenen, arts Veilig Thuis Oost-Brabant 
 
Programma inclusief sprekersinformatie, CANMEDS en leerdoelen 
11:20u – 12:30u  
Onderwerp: Ontwikkeling van hersenen bij trauma 
Spreker: Dr. Fabiënne Naber, (gedrags)wetenschapper bij UMC Utrecht afdeling psychiatrie, 
werkzaam bij Autimaat en het Kleine Heldenhuis 
Canmeds: kennis & wetenschap, maatschappelijk handelen 
Leerdoelen: 
- Hoe ontwikkelt het brein van een kind met trauma zich? 
- Hoe verklaar je gedrag vanuit de afwijkende werking/ontwikkeling van het brein? 
- Wat zijn beschermende en risicofactoren voor de ontwikkeling van het brein in een context van 

trauma? 
 
13:15-14:15u 
Onderwerp: Transgenerationele overdracht van geweld 
Spreker: Liselotte van Loon-Dikkers, orthopedagoog/onderzoeker Verwey-Jonker instituut 
Canmeds: kennis en wetenschap, vakinhoudelijk handelen 
Leerdoelen: 
- Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. prevalentie van kindermishandeling 
- Wat zijn de oorzaken van transgenerationele overdracht van geweld. 
- Wat is de rol van trauma bij het ontstaan van kindermishandeling 
- Wat is de visie van ouders en kinderen op trauma en geweld 

 
 
14:15-15:15u  
Onderwerp: herkenning van trauma inclusief praktische handvatten 
Spreker: Jorin van der Jagt-Blokland, GZ-psycholoog psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier 
van Arkel 
Canmeds: communicatie, vakinhoudelijk handelen 
Leerdoelen: 
- Hoe herken en signaleer je trauma?   
- Wanneer moet je denken aan trauma als oorzaak van (gezins)problematiek? 
- Praktische handvatten voor communiceren/omgaan met mensen met trauma 

 
15:45-16:45u  
Onderwerp: intieme terreur 
Spreker: Gerda de Groot, psychotherapeut Fier 
Canmeds: vakinhoudelijk handelen, samenwerken, gezondheidsbevorderaar 
Leerdoelen: 
- Wanneer is er sprake van intieme terreur? 



- Wat is de invloed van trauma op dader en/of slachtoffer bij intieme terreur? 
- Wat is nodig om geweld in een relatie met intieme terreur te stoppen? 
- Welke drempels kun je tegenkomen bij inzet van hulpverlening en hoe kun je daarmee omgaan?  

 
16:45-17:00u Afsluiting. Ruimte voor vragen naar aanleiding van het programma. 


