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Naam training Korte omschrijving Dagde(el)en 
 

Trainer 

 

Datum en tijd 

Indicatiestelling huiselijk geweld  Richtlijn huiselijk geweld 

 Eerst veiligheid, dan risicogestuurde zorg 

 Samenwerken en afstemmen 

1 Marieke Zeeman 20-04-2021, 9.00 - 12.00 uur 

Introductie trauma  Introductie trauma 

 Definities (rondom) trauma: 
schokkende gebeurtenis, enkelvoudig trauma, meervoudig 
trauma, complex trauma, chronisch trauma, type 1 trauma, 
type 2 trauma, PTSS, acute stressstoornis, aanpassings-
stoornis 

1 Marieke Zeeman 20-04-2021, 13.00 - 16.00 uur 
 

Vroegkinderlijk chronisch trauma  Vroegkinderlijk chronisch trauma uitgewerkt 

 Eigen afweermechanismen 

 Window of tolerance 

 Triggers in beeld 

1 Marieke Zeeman 16-03-2021, 9.00 - 12.00 uur 

of 

11-05-2021, 9.00 - 12.00 uur 

of 

7-09-2021, 9.00 - 12.00 uur 

Psycho-educatie bij trauma  Vermijdingsgedrag begrijpen 

 Motiveren 

 Gebruik van metaforen 

 Oefenen aan de hand van rollenspellen 

1 Marieke Zeeman 16-03-2021, 13.00 - 16.00 uur 
of 

11-05-2021, 13.00 - 16.00 uur 

of 
7-09-2021, 13.00 - 16.00 uur 

Diagnostiek bij trauma  Gesprek ouders en kind 

 Vragenlijsten 

 Observaties 

 Projectief material 

 Oefenen met material 

2 Marieke Zeeman 30-03-2021 
9.00 - 12.00 + 13.00 - 16.00 uur 

of 
25-05-2021 

9.00 - 12.00 + 13.00 - 16.00 uur 
of 

21-09-2021 
9.00 - 12.00 + 13.00 - 16.00 uur 



 

 
 

 

Wat kost het? 
Training en e-learning worden in 2020-2021 bekostigd vanuit middelen van het programma Geweld hoort nergens thuis. In 2021 wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 200,- per 
deelnemende behandelaar (te betalen door de behandelaar zelf of vanuit de organisatie waarvoor zij of hij werkt).           (versie april 2021) 

Naam training Korte omschrijving Dagde(el)en 
 

Trainer Datum en tijd 

Stabilisatie bij complex trauma  Stabilisatiediscussie 

 Behandelplanning 

 Gefaseerde behandeling 

 Traumavoorbereidingsverhaal 

 Omgaan met dissociatie 

2 Marieke Zeeman 13-04-2021 
9.00 - 12.00 + 13.00 - 16.00 uur 

of 
1-06-2021 

9.00 - 12.00 + 13.00 - 16.00 uur 
of 

28-09-2021 
9.00 - 12.00 + 13.00 - 16.00 uur 

Gehechtheid en geweld  Diagnostische middelen voor het in kaart brengen van de 
partnerrelatie en de veiligheidstaxatie en de continue 
dynamiek hiertussen (in samenwerking met het project 
PIBB/De Waag) 

4 Katinka Knook 
Hester Mobach 

13-09-2021 + 4-10-2021 
beide dagen 9.30 - 16.30 uur 

of 
05-10-2021 + 2-11-2021 

beide dagen 9.30 - 16.30 uur 
of 

01-11-2021 + 15-11-2021 
beide dagen 9.30 - 16.30 uur 

Hechtingsproblematiek en trauma bij 
baby’s 

 Relatie tussen trauma, veiligheid en gehechtheid bij het 
zeer jonge kind, ‘weten wat je niet ziet’ 

1 Katinka Knook 5-07-2021, 9.30 - 12.00 uur 
of 

20-09-2021, 9.30 - 12.00 uur 

Gehechtheid: diagnostiek en 
interventie (NIKA basistraining) 

 Diagnostische middelen en behandeltechnieken bij 
verstoorde gehechtheid (NIKA, een diagnostiek en 
interventieprotocol bij verstoorde gehechtheid in multi- 
stress gezinnen) 

6 Karine Zuidgeest 25-05-2021, 15-06-2021 en 
29-06-2021; 

deze trainings-dagen zijn van 
9.30 - 16.30 uur 

NIKA E-learning 
(alleen te volgen als basistraining is 
afgerond. Afronding basistraining is 
ook een voorwaarde om aan de 
verdiepingsdag te mogen beginnen 

 11 lesuren  Karine Zuidgeest vanaf juni 2021 beschikbaar, 
naar eigen inzicht te plannen 

NIKA Verdiepingsdag 
(alleen te volgen indien basistraining 
en e-learning zijn afgerond) 

 2 Karine Zuidgeest 14-09-2021 
deze trainingsdag is van 

9.30 - 16.30 uur  


