
In het radioprogramma Een Vandaag vertelde VEN-lid 
Debbie Been op 2 januari over de veranderingen in de 
GGZ. Het interview is na te luisteren via deze link: 
http://lnkd.in/daCs7NV
Bron: EenVandaag/ Radio1.nl

Het Algemeen Dagblad bracht op 3 februari een artikel 
over het Centrum Seksueel Geweld dat twee jaar gele-
den in Utrecht is opgericht. Iva Bicanic, de coördinator 
van het centrum en tevens hoofdredacteur van EMDR 
Magazine, vertelt hierin over de rol van EMDR en cogni-
tieve gedragstherapie als effectief bevonden methoden 
bij de behandeling van PTSS na verkrachting. 
Bron: Algemeen Dagblad (0302)

PTSS bij agenten was het onderwerp in de op 13 februari 
uitgezonden aflevering ‘Waakzaam dienstbaar en getrau-
matiseerd’ van het televisieprogramma Zembla. Helaas 
werd hierin niet gerefereerd aan EMDR. Wel is Zembla 
daar via Twitter op geattendeerd. De aflevering is terug 
te zien via deze link: 
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleverin-
gen/13-02-2014
Bron: Zembla.nl

Schrijver en militair verpleegkundige Niels Veldhuizen 
vertelde op 18 februari in het Televisieprogramma Eén 
op Eén over zijn missie in Uruzgan en zijn posttrauma-
tische stress stoornis. Dit was naar aanleiding van zijn 
begin dit jaar uitgekomen boek: ‘Oorlog in mijn kop’. 
De dag erna reageerde Defensieminister Hennis-Plas-
schaert in het nieuws met de mededeling dat PTSS geen 
taboe mag zijn in het leger. De aflevering is terug te zien 
via deze link: 
http://www.npo.nl/een-op-een/18-02-2014/KN_1655751
Bron: Eén op Eén / npo.nl

In Kind en Adolescent Praktijk (jaargang 13, nummer 1) 
benadrukken Liesbeth Mevissen en Annemiek Ros in 
een artikel over de EMDR-behandelingen van getrauma-
tiseerde kinderen hoe belangrijk het is ook hun getrau-
matiseerde ouders met EMDR te behandelen. 
Bron: Kind en Adolescent Praktijk

De Vriendenloterij heeft aan Fonds Slachtofferhulp 
835.000 euro toegekend voor de landelijke uitrol van het 
Centrum Seksueel Geweld in twaalf regio’s. Iva Bicanic, 
coördinator van het eerste centrum in Utrecht, nam de 
cheque in ontvangst tijdens het Goed Geld Gala. In het 
centrum werken medische, forensische en psychologi-
sche disciplines samen onder een dak. Twee centra, in 
Utrecht en Leiden, gaan participeren in een studie naar 
de effecten van vroegtijdige EMDR bij slachtoffers van 
een recente verkrachting. 
Bron: Fonds Slachtofferhulp
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Seksueel Geweld), Ineke Sybesma (Directeur Fonds Slachtofferhulp), en 
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Foto Roy Beusker.

Televisieprogramma Een Vandaag besteedde op 13 
maart aandacht aan de Centra Seksueel Geweld. In dit 
item deed een vrouw die met EMDR is behandeld haar 
verhaal. De aflevering is terug te zien via deze link: 
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/49839/meer_
centra_voor_slachtoffers_seksueel_geweld
Bron: Een Vandaag
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