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De	eerste	Nieuwsbrief
Op	24	november	vorig	jaar	hield	het	Alternatief	Beraad	haar	eerste	symposium.	Er	waren	ruim
honderd	 deelnemers	 met	 verschillende	 achtergrond	 aanwezig;	 dit	 toonde	 aan	 dat	 er
belangstelling	was	en	is	voor	de	vragen	rondom	transgenerationeel	georganiseerd	geweld.	Dat
is	 een	 belangrijke	 reden	 om	 een	 nieuwsbrief	 aan	 te	 bieden	 aan	 belangstellenden	 en
betrokkenen	rondom	deze	problematiek.	Het	is	ook	meteen	een	stap	in	het	verwerkelijken	van
een	 van	 de	 doelstellingen	 van	 de	 stichting,	 namelijk	 een	 platform	 te	 scheppen	 voor
hulpverleners	en	andere	betrokkenen,	die	te	maken	hebben	of	krijgen	met	(signalen	van)	zulk
soort	 zwaar	 geweld.	 Vandaar	 dus	 deze	 eerste	 editie,	 die	 hopelijk	 gevolgd	 zal	 worden	 door
meerdere	nieuwsbrieven,	waarschijnlijk	in	een	onregelmatige	frequentie.		
	
We	 bieden	 dit	 graag	 aan	 om	 van	 elkaar	 en	 de	 cliënten	 te	 leren	 en	 voor	 elkaar	 mogelijk
gesprekspartner	te	kunnen	zijn.	Dus	als	u	iets	te	melden	heeft	(een	belangwekkend	boek,	een
symposium,	een	ook	voor	anderen	belangrijke	ervaring	of	artikel),	neem	dan	contact	met	ons	op
via	 nieuwsbrief@alternatiefberaad.nl.	 Als	 voorzitter	 van	 het	 Beraad	 hoop	 ik	 zeer	 dat	 het	 op
goede	 wijze	 zal	 voorzien	 in	 ondersteunende	 communicatie	 voor	 ieder	 die	 dat	 waardeert	 of
behoeft.	
	
Namens	het	beraad,	
Anne	de	Vries	(voorzitter)	

Nieuw	symposium,	vroegboekkorting	tot	15
augustus
Er	 staat	 een	 nieuw	 symposium	 op	 het	 programma:	 'Therapeutische	 mogelijkheden	 en
onmogelijkheden	bij	 (doorgaand)	georganiseerd	misbruik'.	 Ook	 nu	 weer	 in	 	 Grand	 Hotel
Wientjes	Zwolle.	Datum	24	november	2018.

Bij	 aanvang	 van	 therapie	 bij	 georganiseerd	 misbruik	 is	 er	 soms	 nog	 sprake	 van	 doorgaand
misbruik,	zodat	er	binnen	de	(veelal	dissociatieve)	persoonlijkheidsstructuur	van	de	cliënten	nog
delen	 zijn	 die	 gevangen	 zitten	 in	 de	 manipulaties	 van	 destructieve	 groepen.	 We	 hebben	 het
hierbij	 over	 slachtoffers	 van	 geritualiseerd	 geweld,	 mensenhandel,	 kinderprostitutie	 en
bijvoorbeeld	loverboyproblematiek.	Ook	in	een	latere	fase	van	behandeling	kan	soms	blijken	dat
het	misbruik	niet	is	gestopt.

In	 de	 ochtend	 zijn	 er	 lezingen	 door	Christel	Kraaij	 van	 traumacentrum	 Altrecht:	 “Cliënten	 en
georganiseerd	 misbruik,	 dilemma’s	 binnen	 psychotherapie”	 en	Marian	Tankink,	onderzoekster:
“Verklaringen	of	aangiften	bij	de	politie:	verwarrend	en	frustrerend	voor	alle	partijen."

In	de	middag	heeft	u	twee	keuzes	uit	een	vijftal	workshops:
1.	 Psychotherapie	bij	doorgaand	georganiseerd	misbruik	–	wat	werkt?
2.	 Een	 eerste	 kennismaking	 met	 TGG	 (Transgenerationeel	 Georganiseerd	 Geweld).	 Voor

mensen	die	geconfronteerd	worden	met	TGG	en	daar	algemene	informatie	over	willen;	en	er
is	veel	ruimte	voor	vragen

3.	 Een	 ervaringsdeskundige	 aan	 het	 woord.	 Wat	 helpend	 was	 of	 juist	 minder	 helpend	 binnen
een	therapietraject	bij	doorgaand	misbruik

4.	 Een	 nieuwe	 (werk)definitie	 voor	 SRA,	 (geen	 Sadistic	 Ritual	 Abuse	 meer),	 maar	 een
verschuiving	naar	TGG,	Transgenerationeel	Georganiseerd	Geweld

5.	 De	 laatste	 versie	 van	 onze	 documentaire,	 ‘Niets	 is	 wat	 het	 lijkt’.	 Ook	 slachtofferschap	 bij
kinderprostitutie;	 een	 getuigenis	 en	 open	 gesprek	 met	 overlevenden	 van	 georganiseerd
geweld	en	deskundigen	uit	het	veld	

Meer	informatie	en	aanmelden

Symptomenlijst
Op	onze	website	staat	sinds	kort	een	uitvoerige	symptomenlijst	die	de	bedoeling	heeft	te	helpen
dissociatieve	verschijnselen	bij	kinderen	en	jeugdigen	te	ontdekken.
Het	is	niet	de	bedoeling	dat	u	deze	lijst	tijdens	een	gesprek	gebruikt	als	een	af	te	vinken	lijst	van
gespreksonderwerpen.	Het	is	ook	geen	lijst	op	basis	waarvan	u	een	diagnose	kunt	stellen.	
Gebruik	de	lijst	na	een	gesprek	om	te	zien	of	u	de	in	de	lijst	genoemde	verschijnselen	herkent
om	zodoende	meer	zekerheid	te	krijgen.	Pas	als	u	een	vermoedenvan	dissociatie	op	deze	wijze
denkt	 te	 hebben	 onderbouwd,	 is	 het	 tijd	 voor	 een	 volgende	 stap:	 verwijzing	 naar	 een	 meer
deskundig	 iemand,	 nadere	 diagnostiek	 door	 middel	 van	 gevalideerde	 vragenlijsten	 en
dergelijke.

Inleiding	symptomenlijst	DIS	en	TGG.pdf

symptomenlijst	kinderen	DIS	en	TGG.pdf

	

Documentaire	"Niets	is	wat	het	lijkt"
Onze	 documentaire	 waarin	 betrokkenen	 en	 ervaringsdeskundigen	 zich	 uitspreken	 over	 hun
ervaringen	met	symptomen	van	transgenerationeel	geritualiseerd	geweld.	Het	blijkt	dat	er	geen
eenduidigheid	 over	 bestaat,	 integendeel.	 Bij	 een	 deel	 van	 de	 geïnterviewden	 bestaat	 grote
scepsis	over	de	realiteitswaarde	van	wat	gerapporteerd	wordt,	terwijl	bij	een	ander	deel	sprake
is	 van	 een	 actuele	 en	 feitelijke	 werkelijkheid,	 waarin	 kinderen	 en	 volwassenen	 aan	 gruwelijke
vormen	van	criminaliteit	worden	blootgesteld.	De	stichting	heeft	deze	documentaire	laten	maken
om	het	gesprek	hierover	te	bevorderen	en	zo	mogelijk	hulpverleners	uit	een	isolement	te	halen,
waarin	ze	zich	(geconfronteerd	met	dergelijke	rapportage)	nu	vaak	bevinden.
De	documentaire	duurt	63	minuten	en	geeft	een	scherp	beeld	van	een	verborgen	realiteit	en	de
manier	waarop	daarmee	omgegaan	wordt.	Het	 is	mogelijk	de	documentaire	per	aanvraag	een
week	in	te	zien,	eerst	voor	eigen	inzage,	vervolgens	voor	gebruik	in	bredere	kring,	bijvoorbeeld
bij	 collectieve	 trainingen	 of	 intervisie	 van	 hulpverleners.	 Voor	 de	 gemaakte	 kosten	 vragen	 we
per	aanvraag	van	een	week		een	donatie	van	€	50

Naar	de	documentaire:	"Niets	is	wat	het	lijkt"

Doorsturen	aan	belangstellenden
Mocht	u	op	de	hoogte	zijn	van	collega's	of	mede	lotgenoten	die	belangstelling	voor	deze
Nieuwsbrief	hebben,	stuurt	u	de	nieuwsbrief	gerust	door.	Onder	aan	de	pagina	staat	een	linkje
dat	mensen	zich	dan	zelf	kunnen	aanmelden	(of	afmelden).

Op	zoek	naar	vrijwilligers	/	mantelzorgers	/	collega's
De	werkgroep	van	het	Alternatief	Beraad	kan	worden	uitgebreid.
We	zoeken	professionele	hulpverleners	en	therapeuten	die	via	hun	cliënten	of	op	een	andere
manier	ervaring	hebben	met	de	gevolgen	van	geritualiseerd	misbruik.	We	verwachten	een
actieve	inzet	en	bijdrage.	We	werken	in	een	open,	positieve,	nuchtere	en	constructieve	sfeer.

Zie	ook:	pagina	vrijwilligers

Informatie	aanleveren
Graag	ontvangen	wij	relevante	informatie,	artikelen,	boeken	of	films.		U	kan	ons	bereiken
via	nieuwsbrief@alternatiefberaad.nl	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@alternatiefberaad.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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