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De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de afgelopen anderhalf jaar een enorme groei door-

gemaakt, zowel in ledental als in activiteiten. De aanmeldingen voor het Register van gecertificeerde psychotrau-

matherapeuten NtVP lopen storm. Waar staat deze vereniging voor en wat heeft zij haar leden te bieden? Hoog tijd 

voor een gesprek met voorzitter Mariel Meewisse.

Interview

Mariel Meewisse over 
snel groeiende NtVP
Tekst: Deana de Zwart   Foto: Nienke Hofstede

Wat is de NtVP?
“De NtVP is een onafhankelijke vereniging die de be-
langen behartigt van een multidisciplinair netwerk rond 
psychotrauma. Het is belangrijk dat er voldoende uitwis-
seling is tussen therapeuten, wetenschappers, opvang-
werkers en anderen die te maken hebben met psycho-
trauma. Via de NtVP kan er een kruisbestuiving ontstaan. 
Leden kunnen elkaar informeren over wat er in het veld 
leeft en kennis delen over wetenschappelijk onderzoek 
en ervaringen uit de praktijk. Maar ze kunnen ook sa-
menwerken in het wetenschappelijk onderzoek en zo 
de kennis over trauma vergroten. De vereniging heeft 
als missie het ontwikkelen en verbeteren van kennis, 
opleiding, wetenschappelijk onderzoek en standaarden 
ten aanzien van de preventie, het ontstaan, diagnostiek 
en de behandeling van aan psychotrauma gerelateerde 
klachten.”

Hoe is de NtVP ontstaan?
“Nederland is een bijzonder land wat betreft kennis van 
psychotrauma. Hoewel we als land niet buitengewoon 
zijn in het aantal trauma’s, is er wel veel aandacht voor 
traumabehandeling en is er ook veel wetenschappelijk 
onderzoek gedaan op het gebied van psychotrauma. Er 
is in Nederland een groot aantal hoogleraren dat zich 
met dit vakgebied bezighoudt. In het buitenland heb-
ben we dan ook een goede naam. Voordat ik in de GGZ 
werkte, heb ik jarenlang wetenschappelijk onderzoek 
verricht en bezocht ik vaak internationale congressen. 
Vanuit dat internationale netwerk wordt lovend gespro-
ken over de kennis met betrekking tot psychotrauma in 
Nederland. Daarin hebben we ook veel te danken aan 
de Vereniging EMDR, die nationaal en internationaal zeer 
actief is. Vreemd genoeg bestond er in het Nederlandse 
taalgebied geen vereniging voor psychotrauma die onaf-

hankelijk van een bepaalde methodiek opereerde. Daar-
om is in 2006 de NtVP opgericht. Op internationaal en 
Europees gebied kennen we de International Society for 

Traumatic Stress Studies (ISTSS) en de European Society 

for Traumatic Stress Studies (ESTSS) als overkoepelende 
organisaties voor landelijke psychotraumaverenigingen. 
De NtVP maakt ook deel uit van de ESTSS. Ik ben naast 
voorzitter van de NtVP ook penningmeester in het be-
stuur van de ESTSS. Voor de VEN-leden is het misschien 
aardig om te weten dat de ESTSS eigenaar is van het 
open-access journal ‘European Journal of Psychotrau-

matology’ dat in april/mei een special issue over EMDR 
publiceert. Mirjam Nijdam is de special issue editor. Dit 
themanummer komt tot stand in samenwerking met 
EMDR Europe Association en de ESTSS. Een mooi voor-
beeld van samenwerking!
We hebben als vereniging ook een goede band met de 
ISTSS. De laatste anderhalf jaar is de NtVP enorm ge-
groeid. In 2015 hebben we dertig procent meer nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Alle NtVP-leden kunnen zich 
ook gratis aanmelden als lid van de ESTSS.” 

Sinds 2014 bestaat er ook een Register van ge-
certificeerde psychotraumatherapeuten NtVP. 
Wat is de reden van dit register?
“De NtVP vindt het belangrijk dat er specialistische ken-
nis is met betrekking tot psychotrauma. Naast kennis 
van EMDR beheerst een gecertificeerde psychotrauma-
therapeut NtVP tenminste één andere evidence based 
traumagerichte behandeling waarin imaginaire expo-

sure een onderdeel is, zoals traumagerichte cognitieve 
gedragstherapie, Beknopte Eclectische Psychotherapie 
voor PTSS (BEPP) of Narratieve Exposure Therapie (NET).
Gecertificeerde psychotraumatherapeuten hebben ken-
nis van ethische en morele kwesties, het aanleren van  
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vaardigheden/stabiliseren en van indicatiestelling en di-
agnostiek. Ze beheersen niet alleen de techniek, maar 
hebben zicht op de hele dynamiek rond psychotrauma. 
Elke trauma-behandelafdeling in Nederland zou tenmin-
ste een hoofdbehandelaar moeten hebben die gecerti-
ficeerd psychotraumatherapeut NtVP is. De NtVP biedt 
zelf geen opleiding tot psychotraumatherapeut, maar 
richt zich wel op de accreditatie van opleidingen.”

Je bent voorzitter van de NtVP sinds december 
2014. Wat heb je het afgelopen jaar bereikt en 
waar ben je het meest trots op?
“Zoals gezegd hebben we het afgelopen jaar een enorme 
ledengroei doorgemaakt. Daar ben ik erg trots op. Ook is 
het belang van opleiding en registratie tot psychotrau-
matherapeut doorgedrongen. Daarnaast hebben we een 
samenwerking met het tijdschrift Cogiscope (Tijdschrift 
over gevolgen van schokkende gebeurtenissen), waarin 

een NtVP-katern is opgenomen én hebben we een nieu-
we website ontwikkeld met onder andere psychotrauma 
gerelateerde informatie, meetinstrumenten en het Re-
gister van psychotraumatherapeuten. Zo brengen we zo 
veel mogelijk informatie naar onze leden. Er is ook een 
aantal Special Interest Groups (SIG’s) actief geworden en 
we zijn te volgen op social media. 
Het meest trots ben ik op de inzet van het totale be-
stuur. Naast hun drukke banen zetten alle bestuurs-
leden zich volop in, waardoor we ook al veel hebben 
kunnen bereiken. En we hebben nog veel plannen! De 
VEN is voor mij een heel goed voorbeeld van hoe je 
je als vereniging kunt ontwikkelen met gemotiveerde 
mensen, en van hoe belangrijk het is de blik open te 
houden en met elkaar de discussie aan te gaan. In het 
vorige EMDR-magazine zag ik dat mooi terug: de dis-

cussie over stabilisatie werd van verschillende kanten 
belicht. Ook de aandacht en beurzen voor weten-
schappelijk onderzoek vind ik een sterk punt van de 
VEN.”

Je zegt dat de NtVP een onafhankelijke vereni-
ging is. Tegelijkertijd is de vereniging ontstaan 
uit een initiatief van Arq, Cogis en het Instituut 
van Psychotrauma. Ook is er samenwerking 
met verschillende organisaties die werkzaam 
zijn op het gebied van psychotrauma. Hoe be-
waak je de onafhankelijkheid van de vereni-
ging?
“De NtVP heeft geen belangen bij instellingen of behan-
delmethodieken. Onafhankelijk betekent dat we opere-
ren zonder invloed vanuit instellingsdynamiek, belangen 
van verzekeraars of bepaalde behandelvormen. Als uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een bepaalde me-
thodiek niet effectief bewezen is, zullen we er afstand 
van nemen.” 

Wat zijn de plannen van de NtVP voor de ko-
mende periode?
“Halverwege dit jaar zal onze nieuwe website de lucht 
in gaan. Daarnaast wordt de digitale nieuwsbrief verfrist 
en gaan er nieuwe SIG’s starten. Op 26 mei 2016 hebben 
we ons landelijke congres ‘Controversen in de zorg na 
psychotrauma’. Daarnaast bieden we lezingen aan voor 
onze leden. We vinden het belangrijk dat er meer be-
handelaren het curriculum voor psychotraumatherapeut 
doorlopen. Ook willen we in de toekomst vaststellen 
welke opleidingen kunnen leiden tot een kwaliteitsre-
gistratie voor opvangmedewerkers en hbo-geschoolden 
die practice-based werken met psychotrauma. Plannen 
genoeg!” 

Mariel Meewisse is klinisch psycholoog, EMDR-practitioner en Psy-
chotraumatherapeut NtVP. Ze werkt in haar eigen praktijk, voor de 
nationale politie en in het specialistisch centrum voor persoonlijk-
heidsstoornissen en psychotrauma bij GGZ Noord-Holland-Noord. 
Daar is zij verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en weten-
schappelijk onderzoek rondom diagnostiek en psychotherapie van 
psychotrauma gerelateerde stoornissen. Mariel is sinds december 
2014 voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psycho-
trauma (NtVP).

De NtVP is een platform voor professionals werk-
zaam op het gebied van psychotrauma. Het doel is 
om zowel de praktisch uitvoerenden als de weten-
schappelijk onderzoekers op dit terrein met elkaar 
in contact te brengen om de kwaliteit van het werk 
te bevorderen. Voor meer info: www.ntvp.nl

“Elke traumabehandel-
afdeling in Nederland zou 

tenminste een 
hoofdbehandelaar 
moeten hebben die 

gecertificeerd psycho-
traumatherapeut is.”
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