NVPA Studiedag vrijdag 17 juni 2022, o.l.v. Luuc Smit

Trauma & Veerkracht
Een schokkende gebeurtenis is geen trauma!

Het is steeds meer gebruikelijk om al díe gebeurtenissen die ingrijpend kunnen zijn in een
mensenleven als trauma te duiden, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Luuc Smit legt uit wat bedoeld wordt met Een schokkende gebeurtenis is geen trauma, wat
het verschil is en hoe hiermee om te gaan.
Er is een toenemende gerichtheid op en kennis van de stoornissen en diagnoses in DSM-V,
waarbij wij (dreigen te) vergeten hoe een natuurlijke integratie/ normale verwerking gaat.
Deze dag leer je wat nodig is bij een eenmalige schokkende gebeurtenis.
Luuc geeft handreikingen in: “Hoe stimuleer je een gezonde verwerking/ integratie in het
leven van deze mens?” Geeft inzicht in waarom je, als hulpverlener, sommige dingen wél
doet en andere juist moet láten.
Kortom: het aanspreken en vergroten van eigen veerkracht staat centraal, zodat de mens, in
verbinding, zijn/haar eigen weg kan gaan met hetgeen hem/haar overkomen is.
“En hoe doe je dat dan?”, is een vraag die op kan rijzen.
Luuc Smit heeft hier, geïnspireerd door zijn leermeesters Frans Veldman, Wim Wolters en
Manu Keirse, op eigen wijze een ‘methode’ in ontwikkeld, die inmiddels haar weerklank
heeft gevonden in vele organisaties en verenigingen.
Jullie zijn van harte uitgenodigd deze dag kennis te maken met zijn wijze van begeleiden in
wat een mens kan overkomen en diep kan raken, maar (nog) geen trauma is.
Luuc Smit is docent aan de Hogeschool Zeeland en heeft zeer ruime ervaring als hulpverlener
met psychotrauma. Van zijn hand verscheen het boek Trauma en veerkracht. Op de studiedag
zelf is het mogelijk dit boek aan te schaffen.
Hij is werkzaam als hulpverlener binnen het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie.
Enkele jaren geleden is hij (verbonden aan HZ) een post HBO-opleiding gestart: Begeleiding
bij rouw & verlies, in samenwerking met o.a. Manu Keirse.
Een gevleugelde uitspraak van Luuc Smit is: “Rouwen is geen stoornis, hulpverleners moeten
veel beter gaan luisteren.”
Hóe luisterend te zijn, is een universele vraag en daarmee ook een belangrijk onderdeel in
het thema van deze studiedag.

Programma
09.30– 10.00 uur:
10.00 – 10.10 uur:
10.10 –13.00 uur:
13.00– 14.00 uur:
14.00– 16.00 uur:
16.00 – 16.20 uur:
16.20 – 16.30 uur:

Welkom met koffie & thee & Inschrijving
Opening door dagvoorzitter Astrid Paalvast
Luuc Smit, met tussendoor een korte pauze (met koffie & thee)
lunch
Luuc Smit,interactief deel met tussendoor een korte pauze (met koffie
& thee)
Ruimte voor vragen uit de zaal (plenair)
Afsluiting door de dagvoorzitter met aansluitend uitreiking certificaten

Praktische informatie:
Aanmelding: Uiterlijk tot en met 12 juni 2022.
Uitsluitend via de NVPA-website: https://nvpa.org/trainingen/public
Er geldt een maximaal aantal deelnemers van 100.
Deelnamekosten:
De prijs voor de studiedag bedraagt:
* Voor leden €100 (incl. 21% BTW). Inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes.
* Voor niet-leden € 120 (incl. 21% BTW). Inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes..
Studie-uren
Deze studiedag geldt voor de verplichte bijscholing PSBK en telt voor 6 scholings-uren
of 5 PSBK-uren.
Certificaat
Bij aanvang ontvangt u een enquêteformulier. Na afloop kunt u een ingevuld exemplaar
inleveren bij de organisatie en ontvangt u een certificaat.
Locatie:
Postillion Hotel Bunnik
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik
Speciale dieetwensen
Heeft u speciale dieetwensen: Dan gaarne per e-mail melden. Dan kunnen wij dat tijdig
doorgeven. Formuleer uw dieetwens (onder vermelding van uw naam) s.v.p. duidelijk.
→ U kunt uw wensen tot uiterlijk 9 juni 12.00 uur doorgeven aan het secretariaat van het
NVPA. Tijdens de studiedag kunnen er geen verzoeken in behandeling genomen worden!
Annulering deelname:
Annulering van de deelname aan de studiedag is mogelijk tot 7 werkdagen voor de aanvang
van de studiedag. Dat betekent concreet uiterlijk tot 8 juni 2022!
Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van de studiedag in
rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – Ctrl-toets ingedrukt houden en klik met je ‘pijtje’op de link)

Hoe de locatie te bereiken:
Per auto:
Vanuit Utrecht / Amsterdam via de A12 richting Arnhem: Neem afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de
afrit linksaf, de volgende 2 verkeerslichten rechtdoor richting Kosterijland. Bij de 3de stoplichten gaat
u rechtsaf en ziet u het hotel aan uw linkerhand te liggen. Neem na 100 meter direct de afslag het
parkeerterrein van het hotel op.
Vanuit Arnhem via de A12 richting Utrecht: Neem afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de afrit linksaf.
Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf en ziet u het hotel aan uw linkerhand te liggen. Neem na
100 meter direct de afslag het parkeerterrein van het hotel op.

Per openbaar vervoer
Neem vanaf NS Station Utrecht de stoptrein richting Rhenen. Stap uit in Bunnik, het
tweede station na Utrecht. Het hotel ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het station. Volg het
voetpad “Anton van Dampad”. Aan het einde van dit voetpad ziet je het hotel aan de
rechterhand liggen.
Tevens is het hotel vanaf Utrecht Centraal via buslijn 41 te bereiken. Beide bussen stoppen
voor het hotel bij halte Kosterijland.
Parkeren:
Postillion Hotel Utrecht Bunnik beschikt over meer dan 650 (gratis) parkeerplekken direct
voor de deur. Ook is er de gelegenheid tot het opladen van uw elektrische auto. Daarnaast
beschikken zij over ‘Female Touch’ plekken, minder valide plekken en trainer plekken.
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