
Uitnodiging 1-daagse workshop 

Begeleiden bij trauma-seksualiteit – een kennismaking 

4 november 2022 

Door Jantine den Uijl en Maarten van Dijk 

 
 
Seksueel misbruik (en alle andere vormen van seksueel, emotioneel en fysiek 

geweld) brengen enorme schade toe aan het leven van een mens. De gevolgen 
zijn zeer traumatisch en destructief. Binnen de reguliere behandeling wordt op 

veel manieren gewerkt met deze problematiek. Vaak wordt verwezen naar 
bijvoorbeeld EMDR. Echter, de symptomen moeten niet worden aangepakt maar 
de onderliggende schade. We noemen dit ‘het schadeprofiel’. Het schadeprofiel 

ontstaat in het 1e moment van misbruik. Het maakt hiervoor dus niet uit of je 
één of meerdere keren bent misbruikt. P.J. Schouten heeft als 

ervaringsdeskundig drama-psychotherapeut een hele nieuwe aanpak ontwikkeld 
om slachtoffers verder te helpen. De trainers werken met deze aanpak en putten 
daarnaast uit andere bronnen zoals de literatuur van Bessel van der Kolk, Peter 

Levine en anderen. Zij werken veelvuldig met slachtoffers én daders in de 
praktijk, zowel individueel als in groepsverband. 

 
Programma 
 

In twee dagdelen maak je kennis met de theorie en methodiek van het werken 
met het schadeprofiel ten gevolge van seksueel, emotioneel en fysiek 

misbruik/geweld.  
 
De cursusdag is als volgt opgebouwd: 

 
1. Kennismaking met de methodische achtergrond van ‘het schadeprofiel’: 

a. Het moment (de verloren seconde). 
b. De  schade (dader, aanpasser, bevroren kind, authentieke/spontane 

kind, interne en externe getuigen). 

c. Leven in de schade en op zoek naar de verloren seconde. 
2. Inbreng van casuïstiek (van te voren word je gevraagd hierover na te 

denken en casuïstiek aan te leveren). 
3. Uitleg van psychodrama: werken met de stoelen. 

4. Werken in de praktijk met de stoelen (je gaat met de andere deelnemers 
aan de slag op de stoelen). 

 

Wijze van verwerking  
De informatie wordt op twee manieren verwerkt: enerzijds door het delen en 

bespreken van casuïstiek. Anderzijds door zélf (wanneer je dat wilt) je eigen 
schade onder ogen te zien. Oók als je niet misbruikt of getraumatiseerd bent, 
herken je (delen van de) schade bij jezelf. Door met de stoelen te werken doe je 

een ervaring op die je bij zal blijven. Ook krijg je hierdoor inzicht in de schade en 
het proces van cliënten. Door de verkregen informatie en verwerkingsvorm zul je 

op een andere manier naar (seksueel) misbruikte en emotioneel beschadigde 
cliënten leren kijken.  



 

Begeleidingsvorm  
 

De trainers bespreken de ingebrachte casuïstiek aan de hand van de theorie en 
prikkelen de deelnemers om te leren kijken vanuit het schadeprofiel. Tijdens het 
werken met psychodrama begeleiden de trainers het toneel: zij houden controle 

over wat er gebeurt en grijpen in waar nodig. Zo zorgen ze voor een veilige 
leeromgeving.  

 
Eindtermen  
 

Aan het einde van de workshop heb je kennis gemaakt met de theorie én 
methodiek van het werken met trauma vanuit het schadeprofiel. Je hebt 

duidelijke en bruikbare inzichten verkregen in de schade die door seksueel 
misbruik en/of emotioneel of fysiek geweld ontstaat en in het gedrag van de 
cliënt dat hiermee samenhangt. Hierdoor ontwikkel je een open houding t.a.v. de 

behoefte van de cliënt vanúit de theorie van het schadeprofiel. Ook heb je 
ervaringsgericht geleerd hoe het is om in de schade te leven.  

 
Geraadpleegde literatuur  

Schouten, Peter John – Traumaseksualiteit ISBN 978 94 6301 0429  
Peter John – Traumaseksuologie & Psychodrama ISBN 978 94 6301 2829 
Kolk, Bessel van der, - Traumasporen ISBN 978 94 6316 0315  

Levine, Peter - De stem van je lichaam ISBN 9789069639741  

Appelo, Martijn – (h)echt niet ISBN 9789024431601  

 
 
Over de trainers  

 
Jantine den 

Uijl –  
Van Loon 

Jantine is afkomstig uit de verpleging. Zij heeft meerdere 

opleidingen gevolgd waaronder MWD, Contextuele Therapie en 
Organisatiepsychologie. Zij heeft zich gespecialiseerd in 
relatietherapie en is EFT therapeut. Op het gebied van seksueel 

misbruik is zij als Traumaseksuoloog geschoold voor zowel 
jongens/mannen en meisjes/vrouwen die slachtoffer (misbruikt) 

of dader zijn. Ook bij andere trauma’s op alle gebied is zij actief 
werkzaam. De specialisatie “Burnout en Stress” zet zij zowel 
individueel als zakelijk in. Alsook als trainer bij de Masterclass 

DISC. Jantine is vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan. Zij is 

geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen, een beroepsvereniging van 
vertrouwenspersonen. 

 
Maarten van 

Dijk 

Maarten is afkomstig uit het onderwijs. Hij heeft de opleiding 

MWD, Partnerrelatietherapie en EMDR-Master-Practitioner 
gevolgd. In 2018 rondde hij de vierjarige systeemopleiding 
‘Psychosociaal Gezins – en Gestalttherapeut’ af. Daarnaast is hij 

gespecialiseerd als EFT (relatie)therapeut en geeft hij de “houd 
me vast” training bij relatieproblematiek. Als “Burnout en Stress” 

specialist werkt hij individueel, zakelijk als in trainingsvorm. 
Maarten is als gecertificeerd trainer actief in het geven van onder 



andere de ‘Masterclass DISC’. Ook heeft hij zich gespecialiseerd 

als Traumaseksuoloog bij seksueel, emotioneel of fysiek misbruik 
en trauma. Als vertrouwenspersoon is hij werkzaam inzake 

ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en 
geweld, pesten en discriminatie) op de werkvloer en sinds kort 
ook als vertrouwenspersoon integriteit. 

 
 

Praktische informatie: 
 

Locatie: Betlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum 
 
Datum: 4 november 2022 

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur   

Kosten LVPW leden: €145,00 

Kosten niet leden: € 155,00 

Maximum aantal deelnemers: 20 

Accreditatie: 10 punten  

 
 


