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Symposium ter gelegenheid van de 
oratie van Prof. dr. mr. Elisa van Ee

Stress, trauma en 
relaties vanuit een 
levensloopperspectief
Dit symposium vindt plaats voorafgaand aan de oratie van professor 
Elisa van Ee aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na het symposium zal 
professor Van Ee haar Inaugurale rede uitspreken in de aula van de Radboud Universiteit.

Programma
Het programma treft u op de volgende bladzijde.

Accreditatie
Accreditatie van het programma wordt aangevraagd (FGzPt en NVvP).

Kosten
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Het is wel noodzakelijk u vooraf te registeren voor 
het symposium.

Interesse?
Iedereen is van harte welkom het symposium en de oratie bij te wonen. We zullen de op dat 
moment geldende regels rondom Covid-19 in acht nemen. Dit kan betekenen dat slechts een 
beperkt aantal fysieke plaatsen beschikbaar is. Symposium en oratie kunnen daarom ook via 
livestream gevolgd worden. Heeft u interesse, meldt u alvast aan en geef ook uw voorkeur aan 
voor live-aanwezigheid of live-stream. Wij houden u daarna op de hoogte van de mogelijkheden.

Aanmelden* via reinierplusmanagementsecretariaat@reiniervanarkel.nl

* Let op! Met het aanmelden geeft u toestemming voor het maken van opnames tijdens de live-stream.

21 september 2022
10.30 uur

Radboud Universiteit
Nijmegen
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Programma 

 

   10.30 uur
Inloop, ontvangst en registratie

   11.00 uur
Opening door dagvoorzitter 
Rolf Kleber, emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht 
en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

   11.10 uur
Openingswoord 
Tom van Mierlo, psychiater en voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep

   11.20 uur
‘Reguleren moet je leren’: de rol van ouders bij stress in de babytijd 
Hedwig van Bakel, bijzonder hoogleraar Infant Mental Health aan de Tilburg Universiteit 

en GZ-psycholoog bij Youz

   11.45 uur
‘Trauma en ouder-kind relaties’ 
Eva Alisic, universitair hoofddocent trauma en herstel bij kinderen aan de 

Monash Universiteit, Australië

   12.05 uur
Anders gekeken naar ‘disruptieve relaties en de gevolgen daarvan’ 
Roy Otten, hoogleraar klinische ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit

   12.30 uur
Lunch

   13.30 uur
‘Mindfulness in partnerrelaties’ 
door Johan Karremans, hoogleraar sociale psychologie van interpersoonlijke relaties 

aan de Radboud Universiteit

   13.55 uur
‘Stress en trauma vanuit een intergenerationeel perspectief’
door Lenneke Alink, hoogleraar forensische gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden

   14.20 uur
‘Stress, trauma en sociale steun’ 
Peter van der Velden, senior onderzoeker mentale gezondheid, stress en (collectief) trauma, 

en GZ-psycholoog

   14.45 uur
Afsluiting door dagvoorzitter

   16.00 uur
Start oratie

Met podcast van 
Andreas Maercker


