
PostTraumatische Groei – Sterker door ellende 



Programma Workshop PTG

• Wat	is	PostTraumatische	Groei (PTG)
• Waarom is	PTG	zo	belangrijk
• Effect	van	het	positieve etiket of	label	PTG	op	herstel-/groeiprocessen
• PTG-vragenlijst invullen en bespreken en daardoor ‘ervaring opdoen’	met	PTG
• Bekend raken met	de	5	verschillende deelgebieden van	PTG
• Handvatten en kennis die	helpen bij het	sterker worden door	ellende



Mogelijke reacties na tegenslag, een moeilijke 
periode of een traumatische ervaringMogelijkheden na ellende



Essenties PTG

• Emotionele groei en positieve psychologische veranderingen als gevolg van het 
worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke 
omstandigheden, resulterend in een hoger niveau van functioneren.

• Diepe invloed op hoe iemand in het leven staat. Je kijk op de wereld, jezelf en/of 
jezelf in de wereld kan zo volledig en radicaal veranderen dat je in zekere zin een 
nieuwe wereld betreedt. PTG leidt tot transformatie.

• Het gekende en ongekende potentieel van jezelf leren herkennen, erkennen en 
hanteren.

• Het sterker-door-ellende-friemeltje
Het sterker-door-ellende-friemeltje



Met ups en downs gaat het sneller



Het wenselijke en onwenselijke 
groeiproces
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PTG Vragenlijst

• Invullen:	www.sterker-door-
ellende.nl/aandeslag/vragenlijst

• Ervaringen	bespreken:
• Hoe	heb	je	het	invullen	van	de	vragenlijst	ervaren?
• Wat	deed	het	lezen	van	de	resultaten	met	je?
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Waarom is PTG zo belangrijk? 
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PTG realiseren

• Vitaliteit op	orde
• Schijnwerper op	kwaliteiten en krachten
• Kennis vergaren over	PTG
• Emoties hanteren en verteren
• Houding van	’omgeving’



Schijnwerper op kwaliteiten en 
krachten

• Bekijk de	resultaten van	je	PTG-Vragenlijst.
1. Veranderingen	in	relaties	met	anderen
2. Ervaren	van	nieuwe	mogelijkheden
3. Ervaren	van	persoonlijke	kracht
4. Veranderingen	in	religie,	spiritualiteit	of	levensfilosofie
5. Veranderingen	in	de	waardering	en	beleving	van	het	leven

• Wat	heb je	allemaal al	geleerd?	Wie ben	je	nog	meer dan je	eerst
(vroeger)	dacht?

• Wat	betekent dat voor je?
• Wil	je	nog	meer leren?	Zo	ja,	wat	heb je	daarvoor nodig?



Emoties hanteren en verteren

• Emoties horen erbij
• Emoties verteren
• Emoties echt uiten
• Emoties uiten doet iedereen anders



Heb lef! 



Meer informatie? 

• Boeken:
• PostTraumatische	Groei - Sterker door	ellende, Anja	Jongkind &	Greet	Vonk
• Posttraumatic	Growth,	Tedeschi en anderen

• Websites:
• www.sterker-door-ellende.nl (inclusief wetenschappelijk artikel)
• www.debestebalans.nl

• Workshops	(voorlopig online	voor de	helft van	de	prijs):
• Voor coaches,	psychologen,	behandelaren,	arbeidsdeskundigen

• PE	punten NOBCO,	NIP,	STIR,	NVvA
• Voor HRM-/arboprofessionals en leidinggevenden

• Et	Emergo
• info@et-emergo.nl
• 06-13912658	(Greet)


