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Woord van de secretaris
Beste leden,
Aspirant lidmaatschap wordt na afronding van de vervolgcursus niet automatisch omgezet naar gewoon lidmaatschap.
Dit moet je zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website. Hetzelfde geldt voor vermelding van je naam op de
verwijslijst. Dit moet je zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website. Aan deze service zijn (geringe) kosten
verbonden.
Is jouw e-mail- en/of woonadres onlangs gewijzigd of heb je andere vragen? Graag een e-mail sturen naar het secretariaat: vereniging@emdr.nl
Namens het secretariaat,
Hellen Hornsveld

Agenda Vereniging EMDR Nederland
De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden,
zoals drie keer per jaar een Netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Nietleden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen
betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er incidenteel ook workshops georganiseerd. Meer informatie over de genoemde activiteiten, alsmede de algemene voorwaarden en klachtenprocedure
zijn te vinden op de website www.emdr.nl.
Landelijke netwerkavonden			
Tijd: Zaal open om 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur
						
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden met een
						geaccrediteerde opleiding: €25,00 ter plaatse te voldoen.
						
Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort .
Regionale Netwerkavonden			
Het Bestuur van de Vereniging EMDR Nederland heeft besloten 		
						
de EMDR-Netwerkavonden niet meer uitsluitend in Midden 		
						
Nederland te houden, maar ook in het Noorden en Zuiden, om
						
leden tegemoet te komen die anders wel erg ver moeten reizen. 		
						
Geselecteerde presentaties zullen op tournee gaan door het land.
Congressen 		
12 april 2014		
EMDR Congres 2014 (Nijmegen)
			
12-29 juni 2014		
EMDR Europe conference in Edinburgh: www.emdr2014.eu
Workshops 		
11 april 2014		
Preconference workshop
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Overige scholingsactiviteiten
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)
		
Datum

Titel

WAAR

24-1-2014

EMDR bij preverbaal trauma

Psy-zo!, Groningen

27-1, 17-3, 17-4-2014

Protocol Woede, Wrok en Wraak door Herman Veerbeek

Utrecht

28-1, 24-2 en 24-3-2014

Drieluik EMDR Nuenen

Psy-zo!, Nuenen

13-2-2014

Protocol Woede, Wrok en Wraak

Psy-zo!, Groningen

14-2, 25-4 en 6-6-2014

Drieluik EMDR Groningen

Psy-zo!, Groningen

21-2, 22-2-2014

Behandeling van complexe dissociatieve stoornissen

BIPE, België

12-3, 26-3, 9-4-2014

Gecompliceerde rouw, diagnostiek en behandeling

RINO, Utrecht

24-3-2014

Slapende honden wakker maken (A. Struik)

27-3-2014

Complex trauma: diagnostiek en behandeling

1-4-2014

Dissociatie, structurele dissociatie en dissociatieve
stoornissen bij kinderen (A. Struik)

30-5 en 30-6-2014

Write junior

Psy-zo!, Groningen

26-9 en 3-10-2014

Werken met getraumatiseerde gezinnen

Psy-zo!, Groningen

23-10-2014

Stabilisatie en interweaves (Psy-zo)

Psy-zo!, Groningen

Opleidingen (EMDR Basistraining, EMDR Vervolgtraining) worden niet door VEN georganiseerd. Een agenda van erkende
opleidingen vindt u op de website www.emdr.nl)

Nieuwe practitioners
LID-ID

NAAM

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

32268

Mw.

C.R. Reenders

UTRECHT

r.reenders@xmsnet.nl

Practitioner K&J

31955

Dhr.

M.W.H.B. Creusen

WEERT

hofvijf@gmail.com

Practitioner K&J

31329

Dhr.

J.J. Schoot

ZWOLLE

jjschoot@kpnmail.nl

Practitioner

32385

Mw.

M. Geurink

LEIDEN

mattygeurink@gmail.com

Practitioner

32056

Mw.

M.J.M.H. Hermans

MELICK

j.katzenbauer@home.nl

Practitioner K&J

32006

Mw.

K. Koopman

NAARDEN

info@praktijkdebovenkamer.nl

Practitioner

31950

Mw.

C.J. van Dam

ARNHEM

cdamjazz@cs.com

Practitioner

31521

Dhr.

F.J.H.M. Smets

MOLENHOEK

f.smets@dichterbij.nl

Practitioner K&J

32553

Mw.

V.L.C. Austen

HULSBERG

vera_austen@hotmail.com

Practitioner K&J

31256

Mw.

M. Kootte

GRONINGEN

m.kootte@lentis.nl

Practitioner

32022

Mw.

J.H. Hoekzema

AMERSFOORT

jenneke.hoekzema@ziggo.nl

Practitioner K&J

31448

Mw.

M.L. Bulten

UTRECHT

marion_bulten@hotmail.com

Practitioner K&J

Nieuwe supervisoren
LID-ID

NAAM

30160

Mw.

J.M.E.P. Janssen

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

MALDEN

info@psychotherapiemalden.nl

Supervisor
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Achtste Congres
Vereniging EMDR Nederland
Het is ons een waar genoegen om te kunnen aankondigen dat zaterdag 12 april 2014 het ACHTSTE nationale congres
van de Vereniging EMDR Nederland plaatsvindt in de Vereeniging te Nijmegen. Accreditaties die worden aangevraagd (en bij het 7e congres verleend werden): VEN, VGCt, Herkwalificatie Eerstelijnspsychologen NIP, Vereniging voor
Psychiatrie en de FGzP.
Noteer deze datum nu in je agenda!
Het voorlopige congresprogramma start in ieder geval met een bijzondere keynote-lezing van Carlijn de Roos en Yanda
van Rood over EMDR bij somatoforme stoornissen. We zijn nog in gesprek met een internationale spreker voor de
tweede keynote. Voor de workshops die na de keynote-lezingen op het congres zullen plaatsvinden zoeken we nog
bijdragen.

Call for Papers * Call for Papers * Call for Papers
Zoals ook in voorgaande jaren vindt de VEN het belangrijk om naast de bekende sprekers ook nieuwe gezichten een
podium te bieden om hun EMDR-ervaringen en inzichten te presenteren.
Jullie worden van harte uitgenodigd om op één A-4tje (maximaal 350 woorden) een voorstel voor een workshop of lezing (bij voorkeur met videofragmenten) te e-mailen naar: sjef.berendsen@ivp.nl. Duur: maximaal 1 uur + 15 minuten
voor vragen. Stuur ook een voorstel in wanneer je een kortere bijdrage hebt, deze kan mogelijk gecombineerd worden
met andere inzendingen.
Tips voor workshops of lezingen:
• Bijzondere toepassingen van EMDR of bijzondere casuïstiek en videofragmenten daarvan kunnen de basis zijn voor
een geslaagde presentatie.
• De meeste toehoorders zijn therapeuten die graag willen weten ‘hoe doe je dat nou?’ m.b.t. deze casuïstiek of
toepassing van EMDR.
• Alleen de praktijk laten zien is echter onvoldoende: om er echt wat van te kunnen leren is theoretische onderbouwing c.q. achtergrond noodzakelijk.
• De meeste toehoorders zijn therapeuten met ervaring. Vermijd daarom elementaire informatie over diagnostiek
(o.a. DSM 5-criteria) en het EMDR basisprotocol.
• De meeste deelnemers zijn therapeuten en geen onderzoekers. Als je onderzoeksresultaten presenteert, besteed
dan ruim aandacht aan de praktische implicaties hiervan en bespreek slechts kort de methoden van onderzoek.
• De congres commissie biedt verdere ondersteuning bij de voorbereiding als dit een eerste VEN congres presentatie
is.
• Sluitingstermijn: 19 januari 2014
Na de sluitingstermijn zal de congrescommissie zo spoedig mogelijk laten weten of en hoe jouw bijdrage in het congresprogramma past.
De congrescommissie

