UITNODIGING voor alle congres
deelnemers om tijdens de
plenaire afsluiting van het
CELEVT congres aanwezig te zijn
bij de:

FEESTELIJKE START
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Stichting STRAKX
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Vroegkinderlijke Chronische
Traumatisering
– Volwassenen.

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst

Amsterdam, september 2016

Alle deelnemers aan het CELEVT congres op 7 oktober 2016 willen we tijdens de plenaire
afsluiting van CELEVT congres graag uitnodigen voor de feestelijke start van de stichting
STRAKX. Onderstaand vindt u een korte toelichting over de doelen van de stichting STRAKX en
ook het programma van de plenaire afsluiting. Meer kunt u ook lezen in het artikel uit de Groene
Amsterdammer ‘de trauma paradox’ https://www.groene.nl/artikel/de-trauma-paradox.
Voorafgaand ontvangt u ook het Beleidsplan van de Stichting STRAKX waarin nadere
informatie over de doelstelling en activiteiten van de stichting.
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
Volwassenen die in hun jeugd langdurig te maken hebben gehad met aanhoudende
levensbedreigende situaties zoals mishandeling en/of verwaarlozing en seksueel misbruik, lopen
kans op ernstige psychische, fysieke en maatschappelijke problemen. Jaarlijks groeit het aantal
mensen dat hiermee te maken heeft met meer dan 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen
2- 3 miljard per jaar.
Het lijden dat de traumatische ervaringen teweeg brengt is te verlichten en zelfs op te heffen als er
voldoende effectieve traumabehandelingen beschikbaar zijn. Daar ontbreekt het in Nederland aan.
Het is niet ongebruikelijk dat mensen tien tot twintig jaar (tevergeefs) zoeken naar passende
traumabehandeling. Daar komt bij dat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek op basis waarvan
werkzame behandelingen kunnen worden ontwikkeld. Er is een tekort aan bewezen effectieve
interventies, wetenschappelijke publicaties zijn gering, leerstoelen en gedegen
onderzoekprogramma’s bij universiteiten ontbreken. STRAKX wil daar verandering in brengen.
STRAKX is Nu werken aan een nieuwe toekomst
1. STRAKX zet zich in om een landelijk netwerk van samenwerkende Multidisciplinaire
Integrale Traumaexpertise Centra te realiseren. De STRAKX Traumacentra. Topreferent
en laagdrempelig. Naast diagnostiek en behandeling gaat elk centrum effectonderzoek
doen en draagt bij behandelinnovaties en kennisverspreiding. Hierdoor krijgen
effectieve interventies een podium om te groeien naar wetenschappelijk onderbouwde
behandelmethoden die voor iedereen beschikbaar zijn.
2. STRAKX wil wetenschappelijk onderzoek naar de best mogelijke traumabehandeling
stimuleren. STRAKX streeft een sterk onderzoeksveld met een consistent
onderzoeksprogramma, dat naar buiten toe kan worden verdedigd vanwege zijn
relevantie voor het veld en wetenschappelijke kwaliteit.

De start van STRAKX samen met ons vieren.
De feestelijke start vindt plaats in aansluiting op het jaarlijks CELEVT congres over de diagnostiek
en behandeling van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Het thema is dit jaar: integrale
traumabehandeling.
STRAKX gaat de handen uit de mouwen steken om volwassenen met psychotrauma en een
voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering te ondersteunen. Wij hopen
dat u dat samen met ons wilt doen en zien u graag vrijdagmiddag 7 oktober aanstaande!
Met vriendelijke groet mede namens het bestuur,
Mevr. Drs. G. M. (Martijne) Rensen

Martijne Rensen
Oprichter en directeur Stichting STRAKX Onderzoek en Innovatie VCT-V
Directeur Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT)

Programma feestelijke start Stichting STRAKX
Met korte presentaties en alle ruimte voor vragen en ontmoeting
Mw. Willianne Bravenboer. Ervaringsdeskundige.
Over de betekenis van haar traumatische jeugdervaringen voor nu en later en haar al jong
begonnen zoektocht naar de juiste traumabehandeling. Wat goed ging, wat ze mist en wat ze
zichzelf als twintiger, en andere in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen.
Dhr. Dr. Anton Hafkenscheid. Psycholoog, psychotherapeut Sinaï Centrum.
Over de best mogelijke wetenschappelijk onderbouwde traumabehandeling voor in de kinderjaren
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Dhr. Prof. Dr. Onno van der Hart. Psycholoog, psychotherapeut, emeritus hoogleraar
Psychopathologie van chronische traumatisering.
Over de gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in de volwassenheid en de
noodzaak van Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch
getraumatiseerde volwassenen. Wat goed gaat, wat mist, uitdagingen in behandelmethoden en
samenwerking en wat hij collegae en in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen
wenst.
Dhr. Machiel van Peperstraten. Ervaringsdeskundige.
Over zijn ervaringen met het leven met psychische problemen, de relatie met traumatische
jeugdervaringen en zijn zoektocht naar juiste traumabehandeling. Wat goed ging, wat hij mist en
wat hij als vijftiger zichzelf en andere in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen
wenst.
Mw. Drs. Martijne Rensen. Oprichter en directeur STRAKX en Centrum Late Effecten
Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT).
Over waarom STRAKX Nu wil werken aan een nieuwe toekomst. Wat STRAKX hoopt te bereiken
door haar inzet voor de best mogelijke traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch
getraumatiseerde volwassenen. Wat goed gaat, wat mist en wat zij in de kinderjaren chronisch
getraumatiseerde volwassenen, hun behandelaren en de stichting en haar samenwerkingspartners
wenst.

Dieke de Jong, gitarist en liedschrijver verrijkt de
bijeenkomst met haar muziek en zang, en benadert
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een lied gecomponeerd.
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getraumatiseerde volwassenen.
U bent van harte uitgenodigd!
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.

