
Over Scott Sells

Dr. Scott Sells heeft het ‘Family Systems Trauma (FST) 
Model’ ontwikkeld. Sells leidt professionals uit de geestelijke 
gezondheidszorg op om Family Trauma expert te worden. 
Professionals die deze 3-daagse masterclass bijwonen, leren de 
FST-technieken toepassen voor de behandeling van zowel het 
gezin als het kind en de jongvolwassene. Uitgangspunt is het 
meest recente boek van Sells ‘Treating the Traumatized Child’.

Wat leer je?

Een trauma bij familieleden heeft vaak invloed op alle relaties in de familie. Toch worden 
deze relaties nauwelijks betrokken bij de behandeling. Door je huidige traumabehandeling te 
integreren met systeemtherapie, help je het kind daadwerkelijk verder. Het Family Systems 
Trauma model omvat het hele gezin. De individuele behandeling wordt ingebed in een 
gezinstherapie die gezinsrelaties herstelt. In deze 3-daagse masterclass leert Scott Sells je 
stap voor stap het Family Systems Trauma (FST) model. Je werkt interactief in een groep van 
rond de 20-25 personen.

Wat zijn de voordelen?

- Leer de vijf fases van het FST-model 
begrijpen en toepassen met stap voor stap 
strategieën die je meteen kunt gebruiken in 
jouw praktijk.
- Gebruik specifieke technieken om 
gezinsrelaties op een effectieve manier te 
herstellen.
- Leer nieuwe en innovatieve 
interviewtechnieken gebruiken om zelfs de 
meest terughoudende ouders en/of kinderen 
bij een traumabehandeling te betrekken.
- Leer hoe traditionele, individuele 
traumabehandelingsmethoden elkaar 
kunnen aanvullen.
- Maak jezelf kenbaar als een ‘FST Advanced 
Trained Therapist’ op je website en sociale 
media.
- Behaal accreditatiepunten bij FGzPt, NIP, 
NVO, NVRG of SKJ.

Voor wie? 
Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog 
BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO 
Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, 
Orthopedagoog, Gedragstherapeut, 
Systeemtherapeut, en Psychiater.

Een klinische achtergrond is noodzakelijk voor 
een effectieve toepassing van de FST-therapie.

Certificering tot FST-therapeut

Tijdens de masterclass leer je veel nieuwe 
technieken en strategieën begrijpen en 
toepassen. Daarnaast behaal je het eerste 
deel van de certificering tot FST-therapeut. 
Wil je je vaardigheden verder uitbreiden? 
Behaal dan het tweede deel van de certificering 
door een casusoverleg met Scott Sells te 
volgen (1 uur per maand) en een jaarlijkse 
nascholingstraining bij te wonen. Hierna word 
je officieel gecertificeerd als FST-therapeut door 
het Family Trauma Institute.
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