
 

 

TransitieLAB presenteert:  

 

 

          

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijdag 22 april 2022  | 10:00 uur inloop | 10:30 - 18:00 uur |  Christelijke Hogeschool Ede                                                                                                                                         

Kosten € 199,00 p.p. excl. 21% BTW 

 

Voor wie: Beeldende therapeuten, Psychomotore therapeuten, Muziektherapeuten, Danstherapeuten en 

Psychodrama-therapeuten (dramatherapeuten tevens welkom) 

 

Aanmelden via www.centrumvoortransitie.nl 

(kijk bij TransitieLAB, ‘Hoe kan ik mij aanmelden voor de vaktherapiecursus DIS op 22 april?’) 

 

Programma 

10:00-10:30 Inloop 

10:30-12:00 Theorie over DIS 

12:00-13:00 Lunch  

13:00-14:30 Vaktherapie 

14:30-14:45 Pauze 

14:45-16:15 Vaktherapie 

16:30-17:00 Plenaire afsluiting  

17:00-18:00 Borrel 
 

 

 

 

 

 

In de ochtend leer je meer over de Theorie van 

Structurele Dissociatie, de fasegerichte 

behandeling, de Window of Tolerance, omgaan met 

delen en het bevorderen van interne samenwerking. 

 

In de middag ga je vanuit één vaktherapeutische 

discipline aan de slag met interventies en is er 

ruimte voor vragen uit de praktijk. We sluiten 

gezamenlijk af. 

 

Gegeven door: 
 

 

Vaktherapiecursus: behandeling van de  

Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) 

Christel Kraaij is klinisch psycholoog, psychodramatherapeut en directeur van TransitieLAB, onderdeel 

van Centrum voor Transitie. Ze werkt sinds 2008 met volwassenen die kampen met de gevolgen van 

(vroeg)kinderlijk trauma en geeft les aan de Rinogroep en bij CELEVT over fase 1 behandeling bij DIS. 

 
 

 

Ingrid Nissen is Psychomotor en Sensorimotor therapeut en werkt sinds 2007 met volwassenen de kampen 

met vroegkinderlijk trauma, momenteel bij Heelzorg te Zwolle. Ze is als onderzoeker verbonden aan het 

lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn te Windesheim. Zij houdt zich bezig met een interventiestudie 

naar ‘lichaamsgerichte behandeling van arousalregulatie bij traumagerelateerde problematiek’ en doet 

onderzoek naar lichamelijke dissociatie bij cliënten met vroegkinderlijk trauma.  
 
 

Wieke Hensbroek is geregistreerd beeldend therapeut en geregistreerd supervisor (LVSC). Zij werkt sinds 

2007 binnen de SGGZ met mensen die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijk trauma en met name 

met mensen met DIS. Wieke heeft een eigen praktijk voor (leer)Therapie, Supervisie en Coaching 
 

Marleen Muthert is als beeldend- en psychodramatherapeut werkzaam bij Topreferent traumacentrum 

Transit en is Hoofd van de afdeling vaktherapie bij GGz-Centraal V&VV. Daarnaast is zij Supervisor in 

zelfstandig praktijk.  

Renate Hoenselaar is MDaT Danstherapeut, supervisor en heeft Sensorimotor Psychotherapy L1 gedaan 

en is Rots en Watertrainer. Zij werkt in haar eigen praktijk Hoenselaar in Arnhem. Sinds de jaren '90 werkt 

zij met volwassenen met (vroegkinderlijk, complexe) trauma en DIS. 

 
 

Jaimie van der Snel is (neurologisch) muziektherapeut, contextueel therapeut en werkt sinds 2012 in haar 

eigen praktijk Musispectrum in Veenendaal. Ze werkt hoofdzakelijk met volwassenen die te maken hebben 

gehad met (vroegkinderlijk) trauma. 

 

 
 

www.centrumvoortransitie.nl

