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Woord van de secretaris
Beste leden,
Met ingang van februari jl. kun je zelf jouw adres, e-mail of telefoonnummer (m.u.v. banknummers) wijzigen in ‘mijn
EMDR Profiel’. Je hoeft daarvoor niet meer contact op te nemen met het secretariaat. De wijzigingen zijn binnen 24 uur
zichtbaar. Je hebt hierover op 10 februari een e-mail ontvangen met daarin jouw lidnummer en bijbehorende, unieke
wachtwoord (zie VEN-mail 2014 -08). Mocht je het wachtwoord kwijt zijn, of heb je de betreffende mail niet meer, dan
kun je dit wachtwoord opvragen door een e-mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Je hebt deze codes namelijk nodig
als je je wenst in te schrijven voor een EMDR-congres of een (VEN) workshop.
Namens het secretariaat,
Hellen Hornsveld

Certificaat Psychotraumatherapeut
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is in 2013 begonnen met het certificeren van BIG-geregistreerde therapeuten (klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en gz-psychologen) tot Psychotraumatherapeut. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze regeling. Daarom
brengt het VEN bestuur de mogelijkheid tot certificering onder de aandacht en wil u vragen te overwegen om lid te
worden.
De NtVP heeft het certificaat Psychotraumatherapeut in het leven geroepen naar aanleiding van berichten dat de opvang, begeleiding
en behandeling van mensen die schokkende
ervaringen hebben meegemaakt, soms te
wensen overlaten. Het doel van de certificering is om de mogelijkheid van de opvang,
begeleiding en behandeling bij schokkende
gebeurtenissen en trauma verder te professionaliseren, om daarmee een verhoogde
kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt
te bewerkstelligen. De patiënt weet dan dat
hij/zij bij een gecertificeerd therapeut aan het
goede adres is.
De Psychotraumatherapeut heeft een brede
kennis van de verschillende factoren die spelen rondom het thema trauma. Hij of zij kan een afgewogen diagnose stellen en daarbij meerdere behandelmethoden
aanbieden. Bovendien heeft de Psychotraumatherapeut actuele ervaring met traumapatiënten en hij of zij is bekend
met de ethische en morele kwesties die rondom de problematiek spelen. De aanvrager komt in aanmerking voor het
certificaat wanneer hij of zij voldoet aan het competentieprofiel. Het is echter ook mogelijk voor bepaalde modules
dispensatie aan te vragen.
Voor het verkrijgen van de benodigde kennis heeft de NtVP een uitgebreid competentieprofiel opgezet; hierin zijn ook
de verschillende onderwijsmodules verwerkt. Dit competentieprofiel is te vinden op www.ntvp.nl/certificering. Om
in aanmerking te komen voor registratie als psychotraumatherapeut is het vereist dat het webformulier en de bijbehorende bewijsstukken worden ingeleverd. Het is ook mogelijk om een ‘aspirant-psychotraumatherapeut’-status te
verkrijgen. Hiervoor moet de aanvrager in ieder geval al een deel van de modules hebben afgerond. De aanvrager krijgt
drie jaar de tijd om aan het volledige profiel te voldoen.
Beeld: Dafna Zwarts
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Nieuwe practitioners
LID-ID

NAAM

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

32230

Dhr.

S.J.A. de Vries

AMSTERDAM

sjadevries@gmail.com

Practitioner K&J

31318

Mw.

W.G. Scholte-de Roo

PUTTEN

inekederoo@chello.nl

Practitioner

32359

Mw.

E. Horsselenberg

GRONINGEN

ellenhorsselenberg@hotmail.com

Practitioner

30199

Mw.

U.M.A. Koster

VRAGENDER

koster@supervisie-training.nl

Practitioner

31819

Dhr.

P. van Vliet

AMSTERDAM

peter.poi1963@gmail.com

Practitioner

32045

Mw.

T.M. van der Voorden

LEIDEN

trees@vandervoorden.nl

Practitioner K&J

31052

Dhr.

J. Gerrits

ZUTPHEN

j.gerrits8@upcmail.nl

Practitioner K&J

30493

Dhr.

K. van de Klundert

HAARLEM

keesvdkl@hetnet.nl

Practitioner

32384

Mw.

M.H.A. te Brömmelstroet HAARLEM

brommel7@hetnet.nl

Practitioner

31855

Mw.

C. Lenders

AMSTERDAM

c.lenders@online.nl

Practitioner

31356

Mw.

E.M. Visser

APELDOORN

ellenvisser@upcmail.nl

Practitioner

32240

Mw.

S.C.M. Tjon Pian Gi

UTRECHT

sabjetjon@hotmail.com

Practitioner

31456

Mw.

M.H.P. Gerrits

NIJMEGEN

mhpgerrits@tiscali.nl

Practitioner K&J

31959

Mw.

E.M.J. Gigengack

AMSTERDAM

e.gigengack@live.nl

Practitioner

31000

Mw.

E.A. Aldenkamp

LEIDEN

e.aldenkamp@centrumkristal.nl

Practitioner K&J

31030

Mw.

B. van Blanken

GRONINGEN

barbaravanblanken@hotmail.com

Practitioner

32237

Mw.

S.K. van der Schaaf

AMSTERDAM

skvds@yahoo.com

Practitioner K&J

32278

Mw.

S. van Haren

DEVENTER

sietske_vanharen@hotmail.com

Practitioner

31169

Mw.

M.A. Zandbergen-van der Eijk OEGSTGEEST

maeijk@hotmail.com

Practitioner K&J

31594

Mw.

M.L. Pijpers

BEST

paul_mirjam@hetnet.nl

Practitioner K&J

32178

Mw.

I. ten Hove

LEMELERVELD

ilzetenhove@gmail.com

Practitioner

32389

Mw.

G. Vermeiden

GOUDA

g.vermeiden@xs4all.nl

Practitioner

31595

Mw.

E.W.J. van Ringelestijn

OOSTHUIZEN

molestijn@hetnet.nl

Practitioner K&J

Nieuwe supervisoren
LID-ID

NAAM

30373

Mw.

30386

Mw.

PLAATS

E-MAIL

OPLEIDING-ID

S. Vercauteren

AMERSFOORT

Svercauteren@victas.nl

Supervisor

W. Visser

ZEIST

wiekevisser@tiscali.nl

Supervisor K&J
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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
						
Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort , (vlakbij station)
						www.eenhoornamersfoort.nl
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 		
12-29 juni 2014		
EMDR Europe conference in Edinburgh: www.emdr2014.eu
Workshops 		
19 september 2014
Workshop Elan Shapiro R-TEP (Utrecht)

Overige scholingsactiviteiten
(niet door VEN georganiseerd, wel accreditatie verleend)
		
Datum

Titel

WAAR

12-5, 12-6, 18-9, 6-10 en
27-11-2014

Workshop Protocol Woede Work en Wraak door Herman Utrecht
Veerbeek

16-5-2014

Congres complex trauma bij kinderen
‘De focus op behandeling’

Utrecht

30-5 en 30-6-2014

Write junior door Sacha Lucassen

Psy-zo!, Groningen

6-6 en 12-9-2014

Drieluik EMDR Groningen door Els van Rijn

Psy-zo!, Groningen

26-9 en 3-10-2014

Werken met getraumatiseerde gezinnen

Psy-zo!, Groningen

23-10-2014

Stabilisatie en interweaves

Psy-zo!, Groningen

5-11 en 10-12-2014,
7-1-2015

Stabilisatie Complexe PTSS

Rino

