Het pad van de eerste voorzitter van de ESTSS. Herinneringen en ideeën voor de
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Dit artikel benadrukt het pad van Wolter de Loos in de ESTSS dat geëindigd is op 6 januari
2004. Zijn voetstappen zijn nog steeds zichtbaar in het veld van psychotraumatologie, omdat
hij het veld heeft laten zien hoe een internist probeerde om zijn werkveld te integreren met dat
van de psychiatrie, met een grote passie voor zijn patiënten. Erica van der Schrieck-de Loos
benadrukt de input van haar vader die oprichter en eerste voorzitter van de ESTSS was. Ze
geeft zijn perspectief weer door de openingsspeech van de vierde ESTSS conferentie in 1995
weer te geven. Deze speech benadrukt de mix van gemengde gevoelens van rechtvaardigheid
en misdrijf in de oorlogsvoering die alomtegenwoordig en eeuwig is. Het perspectief van het
pad van de eerste voorzitter is geïntegreerd met de huidige visie van de auteur om te laten zien
dat de patiënt een partner kan zijn van het zorgteam. Een voorstel voor de ESTSS
hoofddoelstelling nummer acht, gerelateerd aan de ESTSS missie, is om patiënten te
betrekken als partners van het traumatische stress zorgteam om traumatische stresszorg in
Europa en daarbuiten te laten excelleren.
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ESTSS nodigde mij uit om een bijdrage te leveren aan haar 20e verjaardag. Als dochter van
Wolter de Loos zou ik graag enkele ideeën en reflecties van mijn vader willen weergeven
zowel in relatie tot psychotraumatologie als tot het integreren van mijn eigen perspectief in de
uitdagingen waar de ESTSS in deze tijd voor staat. ESTSS is van mening dat Wolter een
enorme bijdrage heeft geleverd aan de psychotraumatologie in Europa. Hij was de eerste
voorzitter en oprichter van de ESTSS in samenwerking met de andere pioniers in het veld. Hij
heeft het hoogste erelidmaatschap gekregen voor het leven bij de ESTSS en is “Supervisor”
van de hoogste eer gegeven door de ESTSS: de jaarlijkse ‘Dr. De Loos prijs voor de
voornaamste bijdrage aan psychotraumatologie in Europa’. Dr. Wolter de Loos, arts en
psychotraumatoloog, overleed op 6 januari 2004. Hij wijdde zijn leven aan
psychotraumatologie, de patiëntenzorg en aan de ESTSS.
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Met in het bijzonder dank aan Louis Crocq (Frankrijk), Berthold Gersons (Nederland),
Jerod Loeb (Amerika), Brigitte Lueger-Schuster (Oostenrijk), Roderick Ørner (Groot
Brittannië), Ulrich Schnyder (Switserland), Wolfram Schüffel (Duitsland), Eric Vermetten,
Saskia de Loos-Wijker & CBO Collega’s (Nederland) en tenslotte: ‘het slachtoffer, de
overwinnaar en de dader’: de patiënt. Deze mensen hebben het mogelijk gemaakt om dit
artikel te schrijven en om de voetstappen van de eerste voorzitter in het pad van de ESTSS
voort te zetten in Europa en daarbuiten.
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