Stichting STRAKX
Onderzoek en Innovatie
Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering Volwassenen (VCT-V)
STRAKX is een schakel tussen in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen,
behandelaren, onderzoekers, maatschappij en vele anderen. STRAKX wil ervoor zorgen
dat volwassenen met psychotrauma en ervaringen van mishandeling en/of verwaarlozing
en seksueel misbruik in de kinderjaren overal in Nederland terecht kunnen voor de best
mogelijke wetenschappelijk onderbouwde traumabehandeling.
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Uitnodiging Actiebijeenkomst
Meldactie ‘Betere behandeling voor jeugdtrauma’s’
Landelijke actiebijeenkomst voor alle mensen met jeugdtrauma’s.

Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met jeugdtrauma’s
moet komen? Kom naar de landelijke Actiebijeenkomst.
Vrijdagmiddag 16 juni in Amstelveen.

Alles over de actie kun je vinden op www.strakxisnu.nl en www.caleidoscoop.nl
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KOM ook. Vrijdagmiddag 16 juni 2017. Van 13.00 – 17.00 uur.
Locatie Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen.

Meldactie ‘Betere behandeling voor jeugdtrauma’s’
50-70 % van de cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft een achtergrond
van ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren zoals psychische
mishandeling, fysieke mishandeling, verwaarlozing en/ of seksueel misbruik1.
Voor

veel

mensen

met

jeugdtrauma’s

is

het

moeilijk

om

gespecialiseerde

traumabehandeling te vinden. Vaak duurt dat vele jaren. Wij vinden dat onacceptabel
en komen in actie.
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Trimbos Instituut, 2007

Behandeling voor mensen met jeugdtrauma’s al heel lang Knelpunt in de GGZ
In 2006 benoemde VWS en Zorgverzekeraars Nederland de traumabehandeling voor
mensen met jeugdtrauma’s tot een van de grootste knelpunten in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ). In kwaliteit vanwege het ontbreken van gekwalificeerde en
bewezen

effectieve

behandelinterventies

en

in

kwantiteit

door

het

gebrek

aan

behandelmogelijkheden .
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In 2011 stelde de Gezondheidsraad in een advies aan de Staatsecretaris (citaat): “Deze
ernstigste groep wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd en zelfs buiten de GGZinstellingen gehouden, omdat men de deskundigheid niet in huis heeft en de behandelingen
kostbaar zijn. Hoewel er evidence-based behandelingen zijn voor deze patiëntengroepen
is in de praktijk de aangewezen behandeling vaak niet beschikbaar 3”.
In 2015 stuurde het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
(CELEVT) een brandbrief aan de Tweede Kamer over het nog steeds voortdurende gebrek
aan gespecialiseerde behandelmogelijkheden. Deze brief werd door 40 behandelaren,
hoogleraren, organisaties van ervaringsdeskundigen, beleidsmakers4.

Anno 2017 is er in deze situatie nog niets veranderd, deze lijkt zelfs te
verslechteren. Organisaties van mensen met jeugdtrauma’s en gespecialiseerde
behandelaren op dit terrein merken dagelijks hoe hoog de nood is en dringen steeds
sterker aan op de oplossing van dit onaanvaardbare knelpunt voor een grote groep door
jeugdtrauma’s ernstig getraumatiseerde GGZ-cliënten.

Niet moedeloos worden! Kom samen met vele anderen in actie! Je bent
belangrijk! Je kunt een steentje bijdragen aan betere traumabehandeling. Voor
jezelf en voor anderen. Op www.strakxisnu.nl en www.caleidoscoop.nl vind je meer
informatie over de actie.
PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Mevr. Drs. Marjan ter Avest, Directeur Stichting MIND, Fonds Psychische
gezondheid en Stichting Korrelatie.
13.00
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Ontvangst

Zorgverzekeraars Nederland, 2016
Gezondheidsraad, 2011
CELEVT, 2015
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13.30

Welkom. Mevr. Drs. Martijne Rensen, directeur CELEVT, oprichter
en directeur Stichting STRAKX.
En nu genoeg gewacht!
Mevr. Drs. Marjan ter Avest, Directeur Stichting MIND, Fonds
Psychische gezondheid en Stichting Korrelatie.

13.45

Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met
jeugdtrauma’s moet komen?
Vertoon Animatievideo Meldactie
Muziek Anja Vlasblom Accordeon.

13.55

Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met
jeugdtrauma’s moet komen?
Hoe is het mogelijk dat mensen met ernstige psychische
problemen door jeugdtrauma’s buiten de deur van GGZ
Instellingen gehouden worden? In gesprek met de
aanwezigen.
Mevr. Stefanie Terpstra. Voorzitter Caleidoscoop.

14. 15

De collectieve ontkenning van de late gevolgen van
vroegkinderlijke trauma’s in de GGZ en de maatschappij.
Prof. Dr. Onno van der Hart. Emeritus-hoogleraar Psychopathologie
van chronische Traumatisering.

14.45

Wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanuit haar
toezichthoudende rol met de meldingen doet.
Dhr. Mr. Rutger van Hutten, Senior-beleidsmedewerker Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa).
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15.15

Muziek met Anja Vlasblom Accordeon.
Pauze met koffie en thee.

Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met
jeugdtrauma’s moet komen? Zet je energie om in actie.
Creatief en actiegericht brainstormen over mogelijke vervolgacties
en activiteiten. Er zijn flappen en ander creatieve mogelijkheden.

16.00

Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met
jeugdtrauma’s moet komen?

Van het kastje naar de muur en hoe nu verder?
Zorgverzekeraars Nederland, VWS, Gezondheidsraad, CELEVT
en nu wij!
Eerst een korte introductie. Daarna in gesprek met je buurman of
buurvouw en dan plenair samen in gesprek.

Mevr. Drs. Martijne Rensen, directeur CELEVT, oprichter en
directeur Stichting STRAKX.

16.45

Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met
jeugdtrauma’s moet komen?

Afsluiting en Accordeonmuziek met Anja Vlasblom.
17.00

Besloten persbijeenkomst

Inschrijven kan hier: www.strakxisnu.nl/congressen.
Er zijn aan de Meldactiebijeenkomst geen kosten verbonden.
Informatie: Martijne Rensen Stichting STRAKX Martijne Rensen. Mail:
m.rensen@strakxisnu.nl telefoon: 020 – 364 26 39.
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