
De verwoestende effecten van trauma voor mensen die op-
groeien met geweld, mishandeling en verwaarlozing is een 
van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd van-
wege de enorme impact voor alle betrokkenen en hun 
naasten en hoe dit vaak (onbedoeld) wordt doorgegeven 
aan de volgende generaties. 

Ik verwelkom u graag en wens u een inspirerende dag.

Mede mogelijk gemaakt door:

Hameeda Lakho 
Directeur Academie  voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid

SPOREN van 
traumaVRIJDAG 22 NOVEMBER 2019

VAN 09.00 TOT 17.00 UUR  
 HILTON HOTEL, DEN HAAG

ACADEMIE VOOR HERSTEL EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID EN GGD HAAGLANDEN 
NODIGEN U VAN HARTE UIT VOOR DE JAARLIJKSE THEMABIJEENKOMST 
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In de Week tegen Kindermishandeling organiseren de 
Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid 
en GGD Haaglanden op vrijdag 22 november 2019 
de themadag ‘Sporen van trauma’.

Door de sporen van trauma bloot te leggen kunnen getraumatiseerde mensen 
worden bevrijd van de last van het verleden en de machteloosheid en 
onzichtbaarheid die daarbij gepaard gaan. Door het effenen van nieuwe wegen 
naar herstel en het vermogen om te kunnen voelen en vertrouwensrelaties aan 
te gaan, kunnen zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun 
eigen lichaam en hun eigen leven krijgen. 

Psychische en lichamelijke gevolgen
Ingrijpende jeugdervaringen drukken een stempel op het latere leven en kunnen 
een blijvend effect hebben op de gezondheid, niet alleen psychisch maar 
ook lichamelijk. Deze ervaringen kunnen veranderingen veroorzaken in ons 
biologische systeem, onze reactie op stress en onze vatbaarheid voor ziekte. 
Ingrijpende jeugdervaringen kunnen, als ze niet worden behandeld, het risico 
op hartaandoeningen verdrievoudigen en de levensverwachting verminderen. 

Kavita Parbhudayal
Wethouder Zorg, Jeugd en  
Volksgezondheid (ZJV)  
Gemeente Den Haag

Caroline Mobach
Eigenaar Caroline  Mobach  
Advies & Partners B.V.
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Opening
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Muzikale  omlijsting
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Jazz zangeres

Luca Ridolfo
Pianist

Flinke Jongen
Rapper

Expositie en voordracht
Muriël Kasmin
Beeldend kunstenaar en dichteres



Sprekers & workshopleiders

Prof. dr. Peter Adriaenssens  

Kinder- en jeugdpsychiater, en deeltijd hoofddocent aan de 
 Katholieke  Universiteit Leuven. Daarnaast was hij  directeur van het 
 Vertrouwenscentrum  kindermishandeling van Vlaams- Brabant en 
 Kliniekhoofd  kinderpsychiatrie Universitair  Ziekenhuis Leuven.

Inhoudsdeskundige en herstelcoach, auteur,  spreker, 
 directeur Hameeda Lakho Training &  Coaching en Advies, 
Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundige en  oprichter en eigenaar Agressie, 
en daarna?

Hameeda Lakho

René Haring

Ervaringsdeskundige,  artiest, directeur en  
 oprichter Kids4Dreams.Danny Dijkhuizen

GZ psycholoog, psychotherapeut,  systeemtherapeut en  
EMDR practitioner. Werkzaam bij RIOzorg in Den Haag.
Daarnaast als docent werkzaam bij de RINO groep in Utrecht. 

Psycholoog, docent en onderzoeker, expert in  geweld in 
relaties en gezinnen, promoveerde op  onderzoek naar 
de  betekenisgeving van geweld in de kindertijd op latere 
relaties en eigenaar van  bureau Dijkstra.

Drs. Gert Jan van   
Hinsberg

Dr. Sietske Dijkstra

Ervaringswerker en  projectleider Achterban werkt!Nienke Hoekstra

Directeur Stichting Yasmin, het participatiecentrum voor 
vrouwen die hun talenten willen inzetten voor bewust
wording en persoonlijke ontwikkeling op weg naar 
 economische zelfstandigheid in de Haagse  regio.

Socioloog en coach. 

Nermin Altintas

Bertha Suasnábar

ExpEx Den Haag

Experienced Experts is een groep 
ervaringsdeskundige jongeren 
met ervaring in de jeugdhulp en 
worden ingezet als maatje van 
jongeren en/of adviseur van in
stellingen en overheden.



09.00  Welkom en ontvangst door dagvoorzitter Caroline Mobach.

09.15  Opening door de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal. 

09.30  Voordracht gedicht Muriël Kasmin, beeldend kunstenaar en dichteres.

09.35  Lezing ‘Van trauma naar litteken’ door Peter Adriaenssens.  
De sporen die traumatische ervaringen nalaten in het lichaam,  
het brein en hun invloed op ons  functioneren. 

10.25  Pauze 

10.45  Talkshow: ‘Ik durf het bijna niet te vragen’.  
In gesprek met geïnterviewden  Danny Dijkhuizen, René Haring en  
Hameeda Lakho van het gelijk namige  televisieprogramma van BNNVARA 
aan de hand van vooraf  ingestuurde vragen door de deelnemers. 

11.30  Muzikaal intermezzo door Dominyka Mickute, jazz zangeres en  
Luca Ridolfo, pianist, Koninklijk Conservatorium Den Haag.

11.40  Pauze 

12.00  WORKSHOPRONDE I
 –  Leren leven met een barst door Peter Adriaenssens. 

 –  “Mag ik even naast je zitten?” Wat helpt bij trauma therapie?  
door Gert Jan van Hinsberg.

 –  Van kwetsbaarheid naar kracht. In gesprek met jongeren door ExpEx.

13.00  Lunch

14.00  WORKSHOPRONDE II 
 –  Ontwrichte familierelaties en de gevolgen van trauma  

door Sietske   Dijkstra en Hameeda Lakho.

 –  Van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid  
door Nienke Hoekstra en ervaringsdeskundige.

 –  Trauma en cultuur  
door Nermin Altintas en Bertha Suasnábar.

15.00  Pauze

15.30  Introductie en Ted talk ‘Hoe ingrijpende jeugdtrauma’s je gezondheid 
 blijvend beïnvloeden’ door Nadine Burke Harris, Amerikaanse kinderarts.  
Zij onthult hoe groot de impact van ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s) op 
ons leven kan zijn en wat we kunnen doen om de cirkel te doorbreken.

16.15  Afsluiting en terugblik op de ervaringen van de dag  
door dagvoorzitter Caroline Mobach.

16.45  Muzikaal intermezzo door Flinke Jongen. 

17.00  Informele afsluiting met een drankje.

Programma



Workshopdeelsessie I

1  Leren leven met een barst 
Trauma blijft een barst in het leven. Hoe de 
 geschiedenis van trauma bij ouders kan door
werken naar kinderen. Hoe kun je  leren geschie
denis en toekomst met elkaar te verbinden? 

door Peter Adriaenssens

6  Trauma en cultuur 
Kindermishandeling kent geen kleur. Aspecten van kinder
mishandeling en de culturele diversiteit worden uitgelicht 
met ruimte voor eigen verhaal op basis van vragen.

door Nermin Altintas en 
Bertha Suasnábar 

4  Ontwrichte familierelaties en  
de gevolgen van trauma  

 In deze workshop staan we stil bij onderlinge familie relaties 
die gekleurd zijn door geweld dat vroeger is gebeurd. 
Hoe was dat toen en hoe werkt het nu door in je relaties? 

door Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho 

2 “Mag ik even naast je zitten?” 
 Wat helpt bij trauma therapie? 

In deze workshop wordt stilgestaan bij verschillende 
vormen van trauma therapie en wat daarbij mogelijk hel
pend kan zijn. Wat helpt mensen die als kind slachtoffer 
geweest zijn van traumatische gebeurtenissen verder? 
Hoe werken traumadeskundigen en ervaringsdeskundi
gen met behulp van verschillende behandeltechnieken 
(zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie en imaginatie 
en rescripting) samen aan het verwerken van ingrijpende 
gebeurtenissen? 

door Gert Jan van Hinsberg

Workshopdeelsessie II

3   Van kwetsbaarheid naar  
kracht  In gesprek met jongeren

Het inbrengen van eigen ervaringen door jongeren.  Stigma’s worden positief 
omgebogen van kwetsbaar heden naar krachten. Voorbeelden en tips om (zelf)
stigma te voorkomen en het gesprek hierover aan te gaan. Het meegeven van 
herkenning, maar vooral ook de weg hoe jongeren eruit zijn gekomen. 

door ExpEx Den Haag 

5  Van ervaring naar 
 ervarings-  
 deskundigheid 

 In deze workshop bieden ervarings
deskundigen u een  kijkje in hoe vroege 
jeugdervaringen een schaduw  kunnen 
werpen op  levenskwaliteit en geluk. Hoe 
kun je omgaan met pijnlijke  emoties, 
het verbeteren van sociale situaties, het 
verwerken van traumatische ervaringen 
en dit positief inzetten?

door Nienke Hoekstra en  
ervaringsdeskundige



LOTGENOTENFORUM
www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl
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