Format bij- en nascholing
Titel bij- en nascholing : Traumaseksualiteit in de praktijk
Korte omschrijving van het programma:
In de complementaire zorgverlening worden we bewust en onbewust geconfronteerd met slachtoffers en misschien ook met de daders van seksueel geweld.
Seksualiteit is een onderwerp wat ons allemaal raakt,hoe dan ook. Zeker als het om misbruik
gaat.Toch is er nog heel veel onbekend, dit, terwijl de impact op onze lichamelijke en geestelijke
gesteldheid enorm is. Dat blijkt als we kijken naar de oorzaken en gevolgen en de therapie van
seksueel geweld.
Het is van groot belang dat hulp -en dienstverleners ook op dit onderwerp goed voorbereid zijn
om de schade van seksueel misbruik niet te vergroten zonder dat je er erg in hebt.
En misschien beter nog, dat je jezelf wilt scholen in hoe je dan wel seksueel misbruik kunt aanpakken. Seksueel misbruik heeft een verwoestend effect en is geen individueel maar een maatschappelijk probleem.
Doorgemaakt seksueel misbruik leidt tot een traumaseksuele identiteit met alle gevolgen van
dien, waaraan vandaag ook aandacht gegeven zal worden.
Deze dag zal op een toegankelijke manier en interactief in het teken staan van de vernieuwende
methodieken en de onderbouwing van traumaseksualiteit en traumaseksuologie.
Deze interactieve studiedag zal een uiterst waardevolle onmisbare toevoeging geven op het professioneel (ervaringsgericht) complementair handelen en mogelijkheden om je daar verder in te
specialiseren. Met als doel om meer grip te krijgen en kennis te nemen van wat er gebeurt met
lichaam en geest door een seksueel trauma.
Juist de onderbouwing vanuit dit ervaringsdeskundig professioneel perspectief biedt verregaande
mogelijkheden en resultaten voor de slachtofferproblematiek van seksueel misbruik, meer dan tot
op heden bereikt is.

Deze scholing heeft betrekking op Plato-eindtermen / overige beroepsvaardigheden1
Zo ja welke eindtermen: MBK & PsBK
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Literatuur: bijlage met materiaal en handout van ca. 15 pagina’s
(deze is in de maak)

Aanbiedende beroepsorganisatie: Vereniging Integrale Vitaliteitskunde
Mailadres voor opgave deelname: info@vivnederland.nl
Naam, opleiding en specialisatie docent:
Deze dag wordt geleid door Rogier van Luijk (1963), psychosociaal traumaseksuoloog therapeut,
psychodrama therapeut en fysiotherapeut. Eigen ervaring en voortdurende professionele ontwikkeling en het verzamelen van data op het gebied van seksueel misbruik hebben geleid tot vernieuwende modellen en onderbouwing op dit thema. De grondlegger van de traumaseksuologie/traumaseksualiteit is Peter John Schouten, psycholoog, traumaseksuoloog, welke Rogier
volgt en borgt in zijn handelwijzen.
Rogier is praktisch werkend als therapeut en medebestuurslid van de stichting voor traumaseksuologie Nederland.
Door de krachten van professionals samen te bundelen en de complexe aanpak van seksueel
misbruik te verduidelijken zal deze studiedag een krachtig pleidooi voor complementaire aanpak
zijn van seksueel geweld. Tevens zal het direct handvatten bieden om besef, herkenning, erkenning en behandeling van de traumaseksuele problematiek voortvarend aan te pakken, zodat
slachtoffers, betrokkenen zich gehoord, erkend en geholpen weten en dat therapeuten er goed
en gezond in participeren.

Data en tijdstip van bij- en nascholing: 5 oktober 2019 13.00 – 17.00 uur
Gegevens locatie: Drakenburg (zaal de schaapskooi) Dr. Albert Schweitserweg 1 3744 MG
Baarn
Prijs van de scholing € 125,Aantal contacturen:
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