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Bekijk de webversie

Luisteren
Toen ik theologiestudent was, kregen we training in pastorale theorie en praktijk. We leerden
van alles, waarvan verwacht mocht worden dat het ons zou helpen om betere pastors te
worden. Geen woord over trauma’s. Dat was toen compleet onbekend terrein. Gelukkig werd
wel de nadruk gelegd op een actief-luisterende houding. Toen ik later steeds meer vrouwen en
(enige) mannen ontmoette met trauma’s in hun leven en luisterde naar hun ervaringen, hielp dat
stuk van de training mij nog het meest. De cliënt is zo ongeveer de leraar/lerares; de pastor of
andersoortige hulpverlener de leerling.
Dezelfde instelling kom ik tegen in het indrukwekkende handboek van Alison Miller, Healing The
Unimaginable, Treating Ritual Abuse and Mind Control, Karnacbooks, ISBN 978-1-85575-882-7.
Ik lees het boek om mijn kennis en ervaring als pastor te verdiepen maar vooral omdat ik wil
luisteren naar mensen, die wat te vertellen hebben. Miller beschrijft op een heel toegankelijke
manier waar je tegen aan loopt, hoe je het vertelde kunt duiden en wat je daar op verstandige
wijze mee zou kunnen doen om de ander te helpen. Ik kan het iedereen aanraden, die oog en
oor wil hebben voor wat slachtoffers vertellen.
Ds. em. Anne de Vries (voorzitter)

Prachtig nieuws, accreditatie van ons symposium bij het FGzPt, en
bij het NIP en bij stichting SKB! Met 6 punten.

Symposium therapeutische mogelijkheden en
onmogelijkheden bij georganiseerd misbruik
Nog even en dan staat ons tweede 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

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
Bezoekers van ons symposium krijgen een gratis linkje, zie beneden.

Bekijk de documentaire

LEBZ neemt deel aan panel symposium
Het LEBZ (Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken) is uitgebreid aan het woord binnen
onze documentaire "Niets is wat het lijkt". Dit riep de nodige reacties en vragen op. Ze zijn
bereid gevonden ook op ons symposium te komen om in het panel dat plaatsvindt naar
aanleiding van de documentaire en de workshops en lezingen, eventuele vragen te
beantwoorden.

Bezoekers symposium kunnen onze documentaire thuis gratis
bekijken:
Er zijn veel mensen die aangegeven hebben de documentaire "Niets is wat het lijkt" op het
symposium te willen bekijken.
We bieden nu echter voor bezoekers van het symposium een gratis linkje aan, te ontvangen in
de week voorafgaand aan het symposium. Daarmee heeft u de mogelijkheid om thuis op een
door u gewenst moment de documentaire "Niets is wat het lijkt" te bekijken. Én hoeft u geen
workshop te missen.

Derde symposium gepland, save the date 23
november 2019
Werktitel: dissociatieve problematiek bij kinderen

Opstelling over de zorgstandaard DIS
Het Alternatief Beraad maakt zich grote zorgen over diverse ontwikkelingen die zich de laatste
tijd afspelen rondom thema's als dissociatieve problematiek, transgenerationeel georganiseerd
geweld/ritueel misbruik en geheugen (bijvoorbeeld hervonden herinneringen).
Het lijkt er op dat de groep mensen die ofwel het bestaan van deze vorm van misbruik ontkent,
niet gelooft in hervonden herinneringen, ofwel vraagtekens zet bij de wijze waarop chronische
traumatisering de werking van het geheugen beïnvloedt, zich sterker laat horen en meer
aandacht vraagt en krijgt dan degenen die waarde hechten aan andere zienswijzen die meer
recht doen aan hetgeen behandelaars van mensen die lijden aan problemen die het gevolg zijn
van deze vormen van chronische traumatisering in de praktijk waarnemen.
Dit heeft er onder andere toe geleid dat er grote moeilijkheden zijn ontstaan bij de tot
standkoming van de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. U kunt dat lezen in de bijgaande
artikelen.
Het Alternatief Beraad gaat zich de komende tijd verdiepen in deze gang van zaken om te
kunnen komen tot een gedegen antwoord op deze ongewenste tendensen, waar slechts
cliënten en behandelaars het slachtoffer van zullen zijn. Als u denkt hier een zinvolle bijdrage
aan te kunnen leveren, neem dan contact met ons op via de mail.
Zie bijlagen:
Geheugen Ineke Wessel - M vd Hout LEBZ.pdf
controverse emdr zorgstandaard diss stoornissen.pdf

Pedohandboek ontdekt op darkweb
Een handleiding van bijna duizend pagina's beschrijft in detail hoe je kinderen ongemerkt kunt
misbruiken. Het 'pedohandboek' stimuleert pedofielen om seksuele handelingen te verrichten.
De Tweede Kamer eist een verbod.
Al meer dan tien jaar is de handleiding op het dark web, het verborgen gedeelte van het
internet, te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het handboek wordt actief gedeeld
op fora voor pedofielen en aangevuld met nieuwe tips, adviezen en ervaringen.
Het boekwerk is gebruikt door verschillende Nederlandse pedoseksuelen, bevestigt de politie.
Het is met afstand de meest uitgebreide en gevaarlijke handleiding die pedofielen in handen
kunnen hebben, maar het werk is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar.

RTLZ- info omtrent pedohandboek

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).
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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

Twitter

Website

Informatie aanleveren
Graag ontvangen wij relevante informatie, artikelen, boeken of films. Neem contact met ons op
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.

