
Stichting Vrienden van
“PSYTREC heeft mijn leven gered.”

“Na 45 jaar knokken, ben ik na deze 2 weken 
eindelijk op het punt waar ik wil zijn.”

“Mijn aanmelding bij de levenseindekliniek ligt in 
de prullenbak. Ik ga nu aangifte doen tegen degene 
die mij dit heeft aangedaan.”

“Ik had een Complexe PTSS als gevolg van 
trauma’s, toch bleek een week behandeling 
genoeg.”

“Vandaag PTSS vrij verklaard dankzij @PSYTREC_
NL gewoon geen woorden voor zo blij!!!”

“Ik heb mijn leven terug gekregen! Bedankt!”

• Heeft u ervaring met onze INTENSIVE8®   
 behandeling en bent u goed geholpen?

• Heeft u over ons gehoord en vindt u dat we een
 sympathiek doel nastreven?

Weet dat u Stichting Vrienden van PSYTREC 
financieel kunt steunen. Dat kunt u doen door een 
eenmalige storting op NL19 RABO 0347 1912 31 
of een kleine periodieke bijdrage. Daarmee maakt u 
het PSYTREC  mogelijk onderzoek te blijven doen 
en het behandelprogramma ook in de toekomst 
verder te verbeteren. Ga voor de betaling van uw 
(periodieke) donatie naar:

Word donateur!

Actuele informatie over PSYTREC vindt u op 
www.PSYTREC.nl.

Meer weten over PSYTREC?

www.vriendenvanpsytrec.nl

Stichting Vrienden van PSYTREC
Professor Bronkhorstlaan 2
3723 MB Bilthoven
info@vriendenvanpsytrec.nl
NL19 RABO 0347 1912 31
KvK: 76047334

Word nu donateur!

Met uw hulp kunnen wij de effectiviteit van 
ons PTSS behandelprogramma verbeteren!

NL19 RABO 0347 1912 31

http://www.vriendenvanpsytrec.nl


Wereldwijd bekend
PSYTREC is wereldwijd bekend door het succes 
van haar INTENSIVE8® behandelprogramma. Nooit 
eerder werd zoveel vermindering van PTSS-klachten 
bereikt binnen een periode van slechts één of twee 
weken. 
Onderzoekers van PSYTREC doen continue 
uitvoerig wetenschappelijk onderzoek om de 
effectiviteit van het behandelprogramma vast 
te stellen en het effect van deze aanpak op de 
(wereld)kaart te zetten. Onlangs won een publicatie 
van PSYTREC een belangrijke internationale 
onderzoekprijs: de ESTSS EJPT Award.

Onderzoek blijft nodig  
Ondanks de behaalde successen blijft onderzoek 
naar het verder verbeteren van het behandelaanbod 
hard nodig. 
Wetenschappelijk onderzoek staat namelijk 
onder grote druk. Ondanks het aanspreken van 
verschillende subsidiepotten levert de opbrengst 
daarvan onvoldoende op voor een langdurig 
onderzoeksprogramma. 
Op het gebied van psychotrauma in Nederland 
zijn er helaas geen patiëntenverenigingen of grote 
fondsen die geld beschikbaar stellen voor onderzoek 
naar de behandeling van Complexe PTSS, zoals 
bijvoorbeeld wel gebeurt voor onderzoek naar 
kanker of hart- en vaatziekten. 

De toekomstBelangrijke onderzoeksvragen zijn: 
• Hoe kan PSYTREC in de intake al voorspellen wie 
moeizamer profiteert van de INTENSIVE8® behandeling 
en daar met extra interventies op reageren?
• Hoe kan PSYTREC de behandeleffecten bij mensen 
met suïcidaliteit, dissociatie, psychotische kwetsbaarheid, 
automutilatie etc. verder verbeteren?
•  Waarom werkt het activerende sport- en 
bewegingsprogramma zo goed in combinatie met 
traumaverwerking? Hoe kan dat nog effectiever worden 
ingezet?

Stichting Vrienden van PSYTREC
Voor de financiering van het wetenschappelijk 
onderzoek naar trauma en PTSS is PSYTREC 
daarom voor een belangrijk deel aangewezen 
op private middelen. Met de financiële middelen 
vanuit de Stichting Vrienden van PSYTREC kan 
het wetenschappelijk onderzoek van PSYTREC 
behouden blijven en verder vorm gegeven worden.

Steun Stichting Vrienden van PSYTREC
• Omdat u onderzoek naar de effectiviteit van
 behandelingen van de psychische gevolgen van
 traumatisering, met name PTSS, belangrijk vindt. 
 Voor uzelf en voor volgende generaties.

• Omdat PSYTREC geen geld van 
 ziektekostenverzekeraars ontvangt voor klinisch  
 onderzoek.

• Omdat u tevreden bent met de behandeling 
 en de zorg die u, of een familielied of iemand uit  
 uw vriendenkring, bij PSYTREC ontvangt of heeft  
 ontvangen.

Word ook donateur!
Op de website www.vriendenvanpsytrec.nl
kunt u Stichting Vrienden van PSYTREC als 
donateur eenmalig of periodiek steunen op rekening 
nummer NL19 RABO 0347 1912 31. 
Wanneer u donateur wordt, krijgt u van ons, 
indien gewenst, een jaarlijks overzicht van alle 
onderzoeksresultaten.

• Opgericht in 2015

• GGZ-instelling gespecialiseerd in de
 behandeling van mensen met ernstige vormen van  
 posttraumatische stressstoornis (PTSS)

• INTENSIVE8® behandelprogramma van 4 of 8 
 dagen

• Het behandelprogramma is een combinatie van 
 Exposure en EMDR therapie, het activerend Sport-  
 en Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie.

Wat doet PSYTREC?

Wij gebruiken uw gulle gift alleen voor onderzoek naar 
trauma en PTSS en de verbetering en vernieuwing van 
traumazorg. 

https://estss.org/estss-ejpt-award/

