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‘Psychotrauma Kinderen/Volwassenen; de gevolgen van kindermishandeling en geweld in de groei 
naar volwassenheid’ 
 
In onze Zaterdag Live uitzending van 1 april, richten wij ons stamtafelthema ‘Psychotrauma 
Kinderen/Volwassenen’. Onze gasten aan zijn o.a.:  Ankie Driessen (ervaringsdeskundige), Henk 
Weerheijm (Groeps- en systeemtherapeut, PsyQ Den Haag), Nomi  Bodor (GZ-psycholoog kind en 
jeugd, De Jutters) en Jeroen Dijken (raadslid VVD). 
 
Veel levens worden verziekt door een lichte, zware of hele zware vorm van trauma’s, opgelopen door 
kindermishandeling of geweld. Dat draagt een volwassen persoon vaak zijn/haar hele leven mee.  
De samenleving heeft informatie nodig om de signalen van mishandeling, misbruik en geweld te herkennen en 
daardoor eerder aan de bel te kunnen trekken. 
 
Ankie Driessen heeft het Praktijkboek Psychotrauma samengesteld en 28 bekende deskundigen uit GGZ 
zorgden voor de bijdragen, bedoeld voor hulpverleners/vragers, voor huisartsen, politici, psychologen en 
gezinscoaches, maar ook voor studenten van HBO opleidingen. 
 
Wij belichten in onze uitzending dit delicate onderwerp en hopen daarmee bij te dragen het beter 
bespreekbaar te maken en verbetering te bewerkstelligen. De nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline 
Krikke, benadrukte dit ook in haar inauguratiespeech. “Den Haag, een stad van Vrede en Recht, moet ook een 
stad zijn waar geen plaats is voor kindermishandeling en geweld”, zo stelde zij. 
 
 

Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op 

zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een  

politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud.  

 

 

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl  

. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67 

. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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