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SAMENWERKING
Wij werken nauw samen met afdeling Jeugd en Preventie van Mediant, 
hulpverleners van Bedrijfsopvangteams, de Basis als onderdeel van het 
Landelijk Zorgpunt Veteranen, slachtofferhulp en andere specialistische 
Centra voor Psychotrauma, zoals onder andere Centrum ’45 en Arq 
Kenniscentrum Psychotrauma. Ook wordt er aan onderzoek gedaan binnen 
het centrum voor innovatie en het vasthouden en bevorderen van de kwaliteit 
van hulpverlening.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het 
secretariaat via centrumvoorpsychotrauma@mediant.nl of via 
tel. 053-488 1881.

Voor slachtoffers en professionals

OMGAAN MET 
PSYCHOTRAUMA



Het Centrum voor Psychotrauma is ontstaan na de vuurwerkramp in Enschede. 
Wij bieden hulp aan slachtoffers van traumatische gebeurtenissen, bieden 
hulpverleners en professionals ondersteuning en zijn gespecialiseerd in 
diagnostiek, behandeling, preventie en consultatie.

SPECIALISTISCHE BEHANDELING
Wanneer u geraakt wordt door een of meerdere schokkende gebeurtenissen 
kan het zijn dat u getroffen wordt door een Post Traumatische Stress Stoornis 
(PTSS). Het is belangrijk te zoeken naar de juiste behandelvorm.
Het centrum voor Psychotrauma is hierin gespecialiseerd. Er zijn behandel-
vormen voor zowel baby’s, kinderen & jeugdigen, volwassenen als ouderen.
Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Aanmelden kan via
centrumvoorpsychotrauma@mediant.nl of via tel. 053-488 1881.

SPECIFIEKE GROEPEN
Het centrum voor Psychotrauma heeft zich gespecialiseerd in trauma-
behandeling op verschillende gebieden, zoals vluchtelingenproblematiek, 
vroegkinderlijke traumatisering (ook mensen met DIS), complex trauma, 
veteranenproblematiek of hulp aan geuniformeerden en bijvoorbeeld 
kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Voor de verschillende 
specialistische behandelingen is het Centrum aangesloten bij een Netwerk voor 
Psychotrauma in Nederland.

De behandelingen die worden geboden zijn wetenschappelijk aangetoond als
behandelingen met een goed resultaat bij de verschillende specifieke groepen. 
Een behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in een groep plaatsvinden. 

Voorbeelden van veel gebruikte methodieken bij het Centrum zijn onder andere:
• EMDR
• Prolonged Exposure
• Narrative Exposure Therapie
• BEPP
• TF-CBT (Trauma Focuse-Cognitive Behavioral Therapie voor kinderen)

ONDERSTEUNING VOOR PROFESSIONALS
Het kan gebeuren dat u als professional betrokken raakt bij de nasleep van een
gijzeling, een groot verkeersongeval of zelfdoding. U bent dusdanig geraakt 
door een schokkende gebeurtenis dat u niet de hulp kunt geven die eigenlijk 
nodig is.
Het kan ook zijn dat de omvang van het incident zo groot is dat u hulp nodig 
heeft. Het Centrum voor Psychotrauma kan in beide gevallen ondersteunen.

Wanneer u als professional acuut hulp nodig heeft kunt u op elk moment 
van de dag een beroep doen op de expertise van onze psychiaters, (kinder) 
psychotherapeuten, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en 
vaktherapeuten. Bij grootschalige incidenten, als er veel hulp op korte termijn 
nodig is, kan het centrum meer medewerkers beschikbaar stellen.

Bent u op zoek naar gespecialiseerde hulp voor uzelf of voor uw cliënt?
Het centrum voor Psychotrauma biedt de hulp die u nodig heeft op het 
gebied van
• Specialistische multidisciplinaire behandeling
• Ondersteuning voor professionals
• Training en voorlichting voor professionele hulpverleners

TRAINING EN VOORLICHTING
Het centrum verzorgt trainingen voor medewerkers van bedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor de opvang van hun collega’s na ernstige 
gebeurtenissen (BOT). Het gaat hier om medewerkers van ambulancediensten,
brandweer en politie, maar ook aan andere bedrijven of diensten die regelmatig 
te maken hebben met geweldsincidenten. De vorm en inhoud van de training
wordt aangepast aan de specifi eke vragen van de opdrachtgever of organisatie. 
Daarnaast verzorgt het centrum gastcolleges voor studenten, lezingen voor
gespecialiseerde instellingen en geeft het centrum voorlichting aan burgers.


