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Patiëntenprofiel

Innovatieve behandelingen

Indicatie:
Asielzoekers en vluchtelingen met traumagerelateerde
problematiek op grond van oorlog en politiek geweld,
inclusief mensenhandel en gedwongen prostitutie.
Veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en
traumagerelateerde problematiek t.g.v. dienstongevallen.
Vroegkinderlijk trauma waaronder we verstaan de
schadelijke psychologische, biologische en sociale gevolgen
van (een combinatie van) aanhoudend(e) trauma’s, zoals
mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel),verkeren in
oorlogsomstandigheden, het getuige zijn van geweld tijdens
de kinderjaren voor het achtste levensjaar. Geüniformeerden
met werkgerelateerde traumatisering. Second opinion,
voor alle hiervoor genoemde doelgroepen als het gaat om
traumagerelateerde problematiek of het vermoeden hiervan.

Meergezinsbehandeling
Doelgroep: Voor veteraangezinnen met traumagerelateerde
gezinsproblematiek.
Methodiek: Intensieve meervoudige interventiemethodiek
gebaseerd op systeemtherapie, groepstherapie en
Mentalisation Based Treatment.
Meerdere gezinnen vormen een groep en worden uitgedaagd
om de disfunctionele, relationele patronen te erkennen en te
veranderen.
Effecten: Verandering en stabilisatie van gezinsdynamiek
met potentiele positieve gevolgen voor de individuele
traumagerelateerde psychopathologie bij de veteraan.

Contra-indicatie:
• Alle psychopathologie die in de weg staat van behandeling
voor de gevolgen van traumatisering, denk aan op
de voorgrond staande persoonlijkheidsproblematiek,
actieve suicidaliteit en/of homicidaliteit, organische
hersenbeschadigingen en patiënten waarbij geen
overeenstemming bereikt kan worden betreffende het
verklaringsmodel voor aanwezige psychopathologie.
Behandelsetting
•
•
•
•

Polikliniek
Dagbehandeling
Deeltijd
Outreachende zorg

Diagnostiek en Advies

Psychotrauma

Het PTC ZN beantwoordt regelmatig vragen uit de 1ste, 2de
en 3de lijnszorg uit het hele land. Deze kunnen variëren
van een verzoek tot het uitvoeren van een uitgebreide
second opinion tot een korte mondelinge consultatie met
betrekking tot diagnostiek of behandelbeleid. Inhoudelijk
betreffen de vragen adviezen met betrekking tot het
verklaren of behandelen van complexe psychopathologie
al dan niet gepaard gaand met somatische co-morbiditeit.
De aangevraagde expertise beslaat zowel het gebied van
psychotraumatologie als transculturele psychiatrie. Er worden
adviezen gegeven betreffende casus conceptualisatie
(verklaringsmodellen), en diagnostiek en behandeling
(timing, volgorde en type van interventies).
Contact voor advies en verwijzing
Tel: Centrale Aanmelding en Advies: (073) 658 68 68
8.30 tot 17.00 uur
E-mail: aanmelding@rvagroep.nl

Folterslachtoffergroep
Doelgroep: Farsi/Dari sprekende mannen met chronische
en complexe traumagerelateerde problematiek door
martelingen en/of oorlogsgeweld.
Methodiek: Deeltijdbehandeling. Context-sensitieve,
gefaseerde, traumafocus groepsbehandeling voor PTSS,
gebaseerd op het Den Bosch-model. Verbale en non-verbale
therapievormen worden met elkaar gecombineerd.
Effecten: Resultaten van dit onderzoek laten zien dat de
toegepaste groepsbehandeling de geestelijke gezondheid
van asielzoekers en vluchtelingen met PTSS verbetert, zowel
op de korte als op de langere termijn. De behandeling leidt
tot afname van PTSS, depressieve en angstklachten.

TOPGGz Informatie

Samenwerkingsverbanden

Topprofessionals

De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische
ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het
TOPGGz-keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer
gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep
combineren met wetenschappelijk onderzoek, innovatie en
kennisverspreiding.

• Landelijk Zorgsysteem Veteranen

• dr. B. (Boris) Drozdek, psychiater, psychotraumatologie en
transculturele psychiatrie. Eerste verantwoordelijke klinisch
werk op PTC ZN. Senior onderzoeker, lid van IRCT Executive
Committee. Nationaal/internationaal erkend expert,
spreekt en publiceert over psychotrauma en aanverwante
onderwerpen.

• Landelijk Convenant Overleg GGz Asielzoekers &
Vluchtelingen
• Universiteit Utrecht

Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige,
complexe en/of zeldzame aandoeningen die onvoldoende
resultaat hebben van een reguliere tweedelijns behandeling.
TOPGGz-afdelingen voldoen aan een aantal strenge
criteria en worden beoordeeld door een onafhankelijke
visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een
ggz-instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van
een (academisch) ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er
uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een
TOPGGz-afdeling beschikbaar is.
Uitgebreide informatie over topklinische ggz kunt u
vinden op de website www.topggz.nl. Hier kunt u via een
zoekfunctie alle TOPGGz-afdelingen vinden. Als professional
kunt u zoeken naar de meest geschikte afdeling om een
patiënt naar te verwijzen of advies of consultatie te vragen.
Tevens kunt u zien welke innovatieve behandelingen
er aangeboden worden en waar het wetenschappelijk
onderzoek op gericht is.

• dr. mr. E. (Elisa) van Ee, klinisch psycholoog/
psychotherapeut, onderzoeker. Gespecialiseerd in de
effecten van traumatisering op het gezin en de hechting.
Wetenschappelijk onderzoek naar de klinische toepassing
van het contextuele model. Adviseur Expertisecentrum
Eergerelateerd Geweld en Internationaal Strafhof Den
Haag.

Publicaties

• prof. dr. I. (Ivan) Komproe, hoogleraar collectief trauma
(Universiteit Utrecht). Gespecialiseerd in onderzoek naar
effecten van grootschalige ingrijpende gebeurtenissen
op de geestelijke gezondheid, instrumentontwikkeling
en ontwikkeling van interventies m.n. voor
bevolkingsgroepen. Afdelingshoofd R&D HealthNet TPO.

• Dr. Boris Drozdek; 18 september 2013; Seven-Year FollowUp Study of Symptoms in Asylum Seekers and Refugees With
PTSD Treated With Trauma-Focused Groups; Journal of
Clinical Psychology ;
• dr. mr. Elisa van Ee; 18 augustus 2012; Child in the
shadowlands; The Lancet
• Prof. dr. I. Komproe; 12 januari 2010; Mediators and
Moderators of a Psychosocial Intervention for Children
Affected by Political Violence; Journal of Consulting and
Clinical Psychology

Contactgegevens
Promoties
• Dr. Boris Drozdek; 31 januari 2014; If You Want to Go Fast Go
Alone, If You Want to Go Far Go Together;

Stichting Topklinische GGz
Postbus 1198 3800 BD Amersfoort
033-4450678 info@topggz.nl www.topggz.nl

• Dr. Elisa van Ee; 29 november 2013; A new generation: How
refugeetrauma affects parenting and child development; ISBN
9789089532671

Locatie:
Bethaniestraat 10
5211 LJ Den Bosch
Telefoon:
073-658 6400
E-mail:
aanmelding@rvagroep.nl
Website:
http://www.rvagroep.nl/specialismen/
psychotraumacentrum-zuid-nederland

