
In 2013 heeft de VEN de Nieuwsbrief vervangen 
door het glossy EMDR Magazine (EM). De nieuwe 
redactie stelt hoge eisen aan inhoud en lay-out, 
en werkt steeds aan verbetering. Maar wat vinden 
onze leden van EM? Het EMDR-congres bood een 
uitgelezen kans om aan de hand van een vragenlijst 
die mening te peilen. Want hoeveel procent van elke 
editie lezen onze leden? Welke rubrieken krijgen de 
meeste waardering? En welke onderwerpen ziet u 
graag terug in de volgende magazines? Hieronder 
een samenvatting van de antwoorden van ruim hon-
derd leden.

Enkele VEN-leden geven eerlijk toe dat er, vanwege tijd-
gebrek, nog een paar ongelezen EM’s op het toilet lig-
gen. De meerderheid zegt echter wel tachtig procent 
van elk nummer te lezen. Alle geïnterviewden spraken 
zich lovend uit bij de opdracht om EM in drie woorden te 
omschrijven. In de top vijf staan: ‘inspirerend, praktisch, 
mooie vormgeving, informatief en leerzaam’. Voor en-
kele leden is het magazine: ‘steeds weer een cadeautje’. 
De meest gewaardeerde rubrieken zijn de supervisievra-
gen, samenvattingen van wetenschappelijke studies, ca-
susbeschrijvingen en de grote interviews. 
Met de vele complimenten voelen we ons natuurlijk ver-
guld, maar als hoofdredactie vinden we het belangrijk 
dat EM ook boeiend blijft. Daarom hebben we de be-
hoeften aan nieuwe onderwerpen geïnventariseerd. De 
meeste leden geven aan dat ze in de toekomst meer 
willen lezen over EMDR bij jeugd, in het bijzonder jon-
ge kinderen met preverbaal trauma, EMDR bij (ernstig) 
verstandelijk beperkten, de combinatie van EMDR met 
Schematherapie, de effectiviteit van EMDR bij verslaving, 
Sensomotorische therapie en EMDR, en stabilisatie bin-
nen traumabehandeling. Dit geeft meer dan voldoende 

input voor vele volgende nummers. 
Op de vraag of er behoefte bestaat aan een digitale EM 
voor op de tablet, antwoordt de meerderheid: “Nee”, of 
“nog niet”. Veel leden vinden het kennelijk vooralsnog 
fijn om te bladeren door de papieren versie.
Als hoofdredactie vinden we vooral ook de spontane bij-
drages aan EM zo positief en verrassend. We nodigen de 
VEN-leden dan ook uit om dat te blijven doen. 

Richtlijnen
Voor het indienen van een artikel vragen we wel de 
richtlijnen te hanteren:
De maximale omvang van een bijdrage is 1400 woorden 
inclusief noten en referenties. 
Het artikel dient te beginnen met de titel en de 
auteursnaam(en), gevolgd door een inleiding. Vermeld 
na de hoofdtekst je functie en instelling. 
De hoofdredactie ontvangt bestanden bij voorkeur in 
Word, Times New Roman, 12 pt.(links uitgelijnd, geen 
afstanden).

Artikelen graag mailen aan zowel a.de.jongh@acta.nl en 
i.a.e.bicanic@umcutrecht.nl 

Schrijfworkshop
Om bijdragende leden te helpen meer en vlotter te 
schrijven voor EM, geeft eindredacteur en journalist Wie-
ger Favier op 2 en 9 november van 19:00 – 22:00 uur 
de workshop ‘Journalistiek en actief schrijven’ in het NH 
Hotel Utrecht.
Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar het secreta-
riaat van de VEN (vereniging@emdr.nl). Aan deze work-
shop zijn geen kosten verbonden.
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Interview Arianne Struik 

Verslavingsprotocol
 
Verslag supervisorendag

Femke van de Linde schrijft interviews en redigeert 
de rubriek Client’s Perspective. Hierin drukken cliënten 
met een gedicht of tekening uit wat de EMDR-behande-
ling voor hen heeft betekend.     

De rubriek SIG in Beeld/SIGnifi cant is van Gea Procee. 
Hierin geeft zij kartrekker(s) van een SIG het woord en 
lezers een kijkje in de laatste stand van zaken op dat 
SIG-gebied.

Judith Westra heeft (nog) geen vaste rubriek maar 
schrijft losse interviews. Zij portretteert graag mensen 
met een bijzonder verhaal.

De rubriek Randfi guren is van Hayo Lasschuijt. Hierin 
komen mensen aan het woord die iets belangrijks te 
vertellen hebben over de randgebieden van trauma en 
EMDR.

Marjolein Geldermans verwarmt EMDR Magazine met 
haar column. Voor de rubriek Blik op EMDR interviewt 
ze bovendien collega’s die vanuit een bepaalde thera-
peutische invalshoek EMDR toepassen.

Wieger Favier is freelance journalist. Als eindredacteur 
van EMDR Magazine controleert hij alle artikelen, past 
teksten waar nodig aan en zet de laatste puntjes op de 
i.  

Ad de Jongh en Iva Bicanic zijn samen verantwoor-
delijk voor de hoofdredactie van EMDR Magazine. Het 
is hun doel om elk nummer weer een stukje beter en 
mooier te maken. Daarnaast schrijven zij ook losse 
bijdrages: Iva is verantwoordelijk voor de rubriek EMDR 
over de grens, waarin zij telkens een bestuurslid van 
een buitenlandse EMDR-vereniging interviewt. Ad 
beantwoordt in elk nummer uiteenlopende supervisie-
vragen. 

Matty Geurink vat wetenschappelijk artikelen over 
EMDR samen tot overzichtelijke nieuwsberichten in 
begrijpelijke en aantrekkelijke taal.  

De vaste rubriek van Rowina de Bas is het Estafette-in-
terview waarin een meer of minder bekend VEN-lid aan 
de lezer wordt voorgesteld aan de hand van antwoor-
den op vijf vragen. 

Dafna Zwarts is beeldredacteur. Zij is altijd op zoek 
naar passende foto’s en illustraties bij de artikelen, 
waardoor de lay-out van elk nummer er zo mooi uit 
ziet.

Cindy de Kruijk is het nieuwste redactielid. Zij schrijft 
voor EMDR Magazine verslagen van workshops en 
netwerkavonden. 

van links naar rechts; Femke van de Linde, Gea Procee, Judith Westra, Hayo Lasschuijt, Marjolein Geldermans, 
Wieger Favier, Iva Bicanic, Matty Geurink, Rowina de Bas, Ad de Jongh, Dafna Zwarts en Cindy de Kruijk
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