
Onder andere de VEN, de NVGzP, de VGCt, en het NIP 
hebben op Twitter aandacht besteed aan het gezamen-
lijke standpunt van de psychologische en psychothera-
peutische beroepsverenigingen over het hoofdbehande-
laarschap in de GGZ.
www.nvgzp.nl/hoera-een-gemeenschappelijk-standpunt-over-hoofd-

behandelaarschap

Het televisieprogramma NCRV-Document zond op 15 
augustus de documentaire ‘Getekend’ uit, waarin Coen 
Verbraak zes veteranen volgt die therapie krijgen, waar-
onder EMDR.
www.youtube.com/watch?v=ppTrGeTkxyA&feature=youtu.be

Het NTR-televisieprogramma ‘Doe even normaal’ be-
steedde op 19 augustus aandacht aan PTSS. Hierin ver-
telden verschillende patiënten over hun EMDR-behande-
ling. 
www.npo.nl/doe-even-normaal/19-08-2014/VPWON_1227543

Wiebren Markus, GZ-psycholoog en praktijkopleider bij 
IrisZorg, is in september geïnterviewd door het Fonds 
Psychische Gezondheid over wat EMDR is en hoe het 
werkt. 
www.psychischegezondheid.nl/page/1370/wiebrenmarkus

Uit het onderzoek bij nabestaanden van moordslachtof-
fers door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwer-
king met Fonds Slachtofferhulp blijkt dat EMDR leidt tot 

significant minder posttraumatische stress- en gecom-
pliceerde rouwklachten. De resultaten zijn op 23 okto-
ber gepresenteerd tijdens het minisymposium ‘Rouw na 
Moord’. Het Noordhollands Dagblad besteedde op 23 ok-
tober aandacht aan het Landelijk Netwerk Traumatisch 
Verlies, dat na het onderzoek ‘Rouw na Moord’ is opge-
zet door gespecialiseerde en erkende EMDR-therapeu-
ten en cognitief gedragstherapeuten VGCt®. 
Bron: Noordhollands Dagblad

In het tijdschrift Contact, gemaakt voor mensen met een 
spierziekte, heeft GZ-psycholoog Adrienne van der Maas, 
werkzaam bij het revalidatiecentrum de Trappenberg, 
een interview gegeven over wat EMDR kan betekenen 
voor deze patiëntengroep. 
Bron: magazine Contact

Het Jeugdjournaal besteedde op 23 november uitgebreid 
aandacht aan de EMDR kinderfilms. Dafna Zwarts kwam 
aan het woord als behandelaar. 
De uitzending is terug te zien op http://jeugdjournaal.nl/item/724878-

niet-meer-slecht-slapen-boos-of-bang-zijn.html

Op 24 november publiceerden het Algemeen Dagblad 
Utrecht en de Groene Hart editie een interview met Car-
lijn de Roos over de EMDR kinderfilms. 

EMDR in de media
Tekst: Debbie Been

Wilt u als EMDR-therapeut makkelijker vindbaar zijn voor 
hulpvragers en verwijzers? Zorg dan dat u lid bent van de 
Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) 
en vraag de registratie tot Psychotraumatherapeut aan. 
Als u gecertificeerd bent als Psychotraumatherapeut, 
wordt u ook direct opgenomen in het openbare regis-
ter van de NtVP. Dit verhoogt de bekendheid van u als 
vrijgevestigde psycholoog of van uw organisatie onder 
zowel hulpvragers als verwijzers. Bovendien garandeert 
uw registratie dat u aan de hoogste eisen voldoet op het 
gebied van relevante en actuele kennis, diagnostiek en 
behandeling van zowel enkelvoudig als complex trauma. 

De certificering voor Psychotraumatherapeut is momen-
teel in volle gang. Gerke Dooijeweerd is een van de eer-
ste VEN-leden die is gecertificeerd als Psychotraumathe-
rapeut en vervolgens als vrijgevestigd psycholoog in het 
register is opgenomen. Heeft u ook interesse? Dan kunt 
u zich aanmelden via de volgende link https://www.ntvp.
nl/nl/certificering.  Hier kunt u ook ons register bekijken. 

Gerke Dooijeweerd is EMDR-practitioner en gecertificeerd Psycho-

traumatherapeut, en heeft als GZ-psycholoog en Kinder en Jeugd 

Psycholoog NIP een eigen praktijk in Groessen.

Certificering Psychotraumatherapeut verhoogt uw vindbaarheid 

als EMDR-therapeut
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