
Antoine van 

Sint Fiet

Traumahulp. 

Waar je wieg ook staat. 

Wereldwijd. 

Omdat iedereen daar recht op heeft.
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Wie wij zijn

• 1995 – HAP – Humanitarian

Assistance Program door 

Francine Shapiro

• 2009 – HAP-NL –

Humanitarian Assistance 

Program Netherlands door 

o.a. Sjef Berendsen, Hans-

Jaap Oppenheim.

• 2019 – Verandering naar 

Trauma Aid Netherlands en 

nieuw bestuur met Judith 

Koopmans, Kim Bemelmans, 

Hanneke Snetselaar en 

Antoine van Sint Fiet.



Interventie

pyramide

MHPSS



Waar valt het werk van 

Trauma Aid NL binnen 

de pyramide van de 

MHPSS?

• A: rood

• B: oranje

• C: groen



25% van de mensen leeft in gebieden waar

conflicten zijn.

1/3 van de vrouwen krijgt in haar leven met 

misbruik te maken.

>300 miljoen mensen krijgen last van PTSS.

9 van de 10 mensen in landen met een laag-

of midden inkomen krijgen NIET de hulp die 

ze nodig hebben.



Steunen van 

getraumatiseerde 

gemeenschappen wereldwijd

• Onze missie: Effectieve en duurzame 

traumazorg beschikbaar maken in 

gebieden waar dat het hardst nodig 

is.

• Lokale hulpverleners op een duurzame 

manier trainen en superviseren in 

het toepassen van trauma-

interventies als EMDR.

• Zodat deze vaardigheden en kennis 

ingezet en doorgegeven kunnen worden



Kernwaarden



Projecten

• Oeganda

• Botswana

• Oekraïne – Donbas

• Oekraïne – Online-

training



Oeganda

• 20 jaar oorlog tussen regeringsleger 

en “Leger van de Heer” met veel 

kindsoldaten van Joseph Koney.

• Doel: Meerjarig EMDR 

trainingsproject starten om lokale 

psychologen en senior-counselors op 

te leiden in EMDR.

• Samenwerking met Center for Victims 

of Torture en EMDR Uganda



Oeganda –

Resultaten 

en impact

# Mensen 
getraind

2018 2022 Totaal

Level I 
Gulu

19 19 38

Level I 
Kampala

25 25

Totaal 19 44 63



Oeganda – Succesfactoren

• Samenwerking met een betrouwbare en actieve lokale 

organisatie

• Visie op duurzaamheid en intentie van lange termijn 

commitment

• Hanteren van hoge kwaliteitseisen: Een erkende EMDR 

training en investering in frequente supervisie in vivo

• Aangepaste toelatingseisen (iets ruimer dan in Nederland), 

en officiële eindtermen



Botswana

(https://www.youtube.com/wa

tch?v=mqsv1w-WLWE&t=190s)

https://www.youtube.com/watch?v=mqsv1w-WLWE&t=190s


Botswana – Resultaten en impact

# Mensen 
getraind

2019 2020 Totaal

Level I 15 24 39

Level II - 9 9

Totaal 15 33 48



Botswana – Christinah Kgathi (2020 

level II graduate)

• For what reason is it important to offer courses 

in EMDR in Botswana?

• How was the course and in which way is it useful

for you?

• What is the impact of the EMDR-courses on your own

clinical practice?

• What direction should the training courses take 

towards the future?



Oekraïne –

Donbas

• Sinds 2014 oorlog in Oost-

Oekraïne, waaronder Donbas-regio

• Samenwerking NGO PROMIR uit 

Slavyansk en Amsterdamse 

stichting Trauma Treatment Today

• Resultaat: In 2021 zijn 22 

Oekraïense psychologen getraind

in EMDR Level I.



Oekraïne – Donbas –

Succesfactoren

• Alle deelnemers waren enorm gemotiveerd 

en goed voorbereid.

• Selectie van deelnemers is gedaan door 

EMDR Vereniging Oekraïne.

• Een sterk Nederlands team van EMDR-

trainer en -supervisor, 2 tolken en 2 

psychologen van Trauma Treatment Today.

• Tolken waren professioneel en flexibel. 

Eén tolk had zelf psychologen- en EMDR-

achtergrond.



Oekraïne – Online

• Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn 

er verschillende initiatieven voor 

psychologische steun voor mensen in Oekraïne en 

Oekraïners in Nederland.

• Samenwerking Vrienden van Pryluky, 

Wereldpsychologen en Trauma Aid NL voor online 

EMDR Level I training, met support van Psyflix.



Oekraïne – Online – aug-sep ‘22

• 24 deelnemers hebben 4-daagse training 

afgerond.

• Training in Engels

• Deelnemers bevonden zich op verschillende 

plekken in Oekraïne en in Europa



Oekraïne – Online – Evaluatie



Budget – wat kost nu geld?

• Trainers, supervisoren en bestuursleden TA-NL werken pro bono.

• Kosten zijn voornamelijk reis- en verblijfskosten van trainers 

en supervisoren, tolkenkosten en accommodatie.

• Er wordt een kleine bijdrage gevraagd aan deelnemers van 

trainingen.

• 93% van inkomsten gaat naar projecten. Overige kosten zijn 

bijv. maken promotiematerialen, websitebeheer, notaris- en 

bankkosten.

• Doel is het krijgen van structurele financiering voor 

langdurige continuïteit en duurzaamheid van projecten.



Hoeveel budget is nodig om in Botswana 

een jaar te kunnen trainen en superviseren 

binnen de huidige opzet?

A: 6000 Euro

B: 15.000 Euro

C: 35.000 Euro



Dilemma’s die 

spelen • Betrekken lokale EMDR-verenigingen bij 

kwaliteitsbewaking en selectie

• Verschil in meningen over 

selectiecriteria

• Verschillen in protocollen

• Online training versus op locatie

• Vinden van EMDR-trainers die naast een 

drukke agenda pro bono inzetbaar zijn

• Duurzame opzet van trainingen en 

financiering vinden hiervoor



Van de landen aangesloten bij EMDR Europe, 

hoeveel landen hebben er meer trainers (in 

absolute aantallen) dan Nederland?

A: Geen

B: 2

C: 6

(bron: https://emdr-europe.org, oktober 2022)

https://emdr-europe.org/


Toekomstplannen

• Structurele fondsen binnenhalen voor meer financiële stabiliteit

• Meer betrekken van lokale trainers en supervisoren?

• Samenwerking grotere humanitaire organisaties (Artsen zonder Grenzen)

• Blijven opvolgen van lopende projecten → Supervisie voor getrainde 

psychologen in Oekraïne 

• Internationaal netwerk creëren met Trauma Aids, EMDR-verenigingen, etc.

• Verkennen van mogelijkheden groepsprotocol



Mogelijkheden om betrokken te raken

• Geven van EMDR-training of –supervisie voor één van 

de trainingsprojecten

• Vrijwillige support ter ondersteuning van het bestuur

• Afscheid van werk of voor verjaardag

• Sponsorloop



Future of EMDR – De hoop van Shapiro

• Wens van shapiro voor de toekomst van EMDR

https://fb.watch/gq953BFUi-/


Dank voor jullie 

aandacht

info@trauma-aid.nl

Vragen?

mailto:info@trauma-aid.nl

