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Er is weer veel gaande rondom de TOPRON studie.  

 

Sietske van Haren heeft bijna de supervisoren opleiding bij de VEN 

afgerond en zal de komende supervisies geven.  

 

Er zijn twee nieuwe onderzoeksassistenten begonnen: Tamara 

Landman en Josien Busscher. In maart zal een derde 

onderzoeksassistent starten: Jolanda van Eijnatten.  

 

3 en 4 maart zal Mariel Meewissen weer nieuwe behandelaren 

opleiden in STAIR. 16 maart komt Ad de Jongh lesgeven aan 

nieuwe deelnemende behandelaren. Er wordt dus weer veel kennis 

in huis gehaald. 

 

De website voor TOPRON is bijna klaar. Hierop zijn alle weetjes en 

nieuwsbrieven terug te vinden. Ook kunnen cliënten verwezen 

worden naar deze website, zodat ze het onderzoek kunnen blijven 

volgen. De website is: www.to-prepare-or-not.nl. Halverwege maart 

zal hij online gezet worden. Jullie krijgen bericht hiervan. 

 

Vriendelijke groet van Noortje, Maarten en Sietske 
 

Een betrokkene bij dit onderzoek in beeld: Deze maand stellen we 

onze vragen aan Remziye Eryigit, Klinisch psycholoog bij team 

persoonlijkheid en complex trauma in Deventer. 

Wat is jouw reden om mee te werken aan dit onderzoek? 

Ik wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van PTSS behandeling. 

Niet alleen consumeren van wat er ontwikkeld is maar mee(doen) 

helpen  met de ontwikkeling.  

 

Wat denk je dat eruit gaat komen? 

Je zou denken dat STAIR groep meer vooruitgang zal boeken. Maar 

behandeling is meer dan alleen techniek. Dus je weet het niet.   

Heb je tips voor de onderzoekers? 

Jullie faciliteren  uitstekend. Individuele terugkoppeling over effect van 

de behandeling zou fijn zijn.  

 

 

 

 

Interessante weetjes 

Michelle J. Bovin, Erika J. Wolf en 

Patricia A. Resick hebben 

onderzoek gedaan naar de 

behandeling van PTSS bij mensen 

met een persoonlijkheidsstoornis 

(cluster A, B en C). Hieruit komt 

naar voren dat de symptomen 

behorend bij de 

persoonlijkheidsstoornissen 

significant verbeteren als de PTSS 

behandeld wordt. Er verschijnt 

binnenkort een artikel over. Wie dit 

artikel alvast wil hebben, kan mij 

even mailen.  

 

FAQ 

De nieuwe supervisies voor 

EMDR zijn ingepland en zullen 

gegeven worden door Sietske 

van Haren. 

Op 3 april zal Ad de Jongh van 

17:00 uur tot 19:00 uur 

supervisie geven aan de 

Pikeursbaan. Het is de 

bedoeling dat alle 

deelnemende behandelaren 

filmpjes meenemen om met 

z’n allen naar te kijken. De 

supervisie is alleen bedoeld 

voor deelnemende 

behandelaren. 

Voor STAIR zijn de supervisies 

deels ingepland, maar dit 

heeft nog wat voeten in 

aarde, omdat het via video 

conference moet.  Binnenkort 

geven we hier meer 

duidelijkheid over. 

 

Facts: 22 cliënten geïncludeerd, 8 cliënten afgerond, 4 early 

completers, 0 drop-outs   

http://www.to-prepare-or-not.nl/

