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De nieuwe regeling voor het (aspirant-)lidmaat-
schap, beschreven in #EM9 en vindbaar op de VEN 
website, heeft positieve reacties en ook veel vragen 
opgeroepen. Een belangrijk thema hierbij was de 
differentiatie K&J/Volwassenen, waarbij de vragen 
betrekking hadden op de aantekening en de vermel-
ding op de verwijslijsten. In dit vervolgstuk beant-
woorden we daarom de volgende vragen: wat zijn 
de eisen voor het verkrijgen van een aantekening? 
En wanneer kom je in aanmerking voor vermelding 
op een of beide verwijslijsten? 

Differentiatie Kinderen & Jeugdigen (K&J)/
Volwassenen

EMDR bij Kinderen en Jeugdigen (K&J) vereist voor een 
deel andere competenties dan EMDR bij volwassenen. 
Daarom is er in het opleidingstraject een onderscheid 
tussen trainingen en supervisies gericht op beide leef-
tijdsgroepen. 

Het afgelopen jaar is besloten om conform de Euro-
pese eisen de differentiatie tussen volwassenen en 
K&J ook tot uitdrukking te brengen in de registratie. 
Hiervoor is het systeem van aantekeningen geïntrodu-
ceerd. Vanaf 1 januari 2016 wordt bij elke registratie 
als EMDR Europe Practitioner aangetekend op welke 
leeftijdsgroep de registratie betrekking heeft: Volwas-
senen, K&J of beide. 

Het onderscheid tussen beide leeftijdsgroepen komt 
ook terug in de verwijslijsten die op de website van de 
VEN staan. Via deze lijsten kunnen verwijzers en patiën-
ten een erkende EMDR-therapeut zoeken voor volwas-

senen of voor K&J. Voorafgaand aan de plaatsing op een 
van deze verwijslijsten wordt getoetst of een lid opge-
leid is in het werken met de betreffende leeftijdsgroep. 

I. Eisen voor het verkrijgen van de 
 aantekening K&J of Volwassenen

a. Voor leden die nieuwe registraties als EMDR 
Europe Practitioner verkrijgen

Voor de registratie als EMDR Europe Practitioner wordt 
vanaf 1 januari 2016 automatisch aangetekend op welke 
leeftijdsgroep(en) deze registratie (‘de aantekening’) be-
trekking heeft. Hierbij is bepalend:

-
sie EMDR Europe Practitioner;

-
kening moet je namelijk tenminste 12 uur per week 
werkzaam zijn met patiënten van de betreffende leef-
tijdsgroep. Voor het verkrijgen van een tweede aante-
kening geldt: tenminste 6 uur per week. 

De differentiatie binnen de andere opleidingsonderde-
len (basistraining, supervisie basisprotocol, vervolgtrai-
ning) is voor het toekennen van de aantekening alleen 
indirect van belang. Dit betekent dat als je tijdens het 
opleidingstraject wisselt van differentiatie, door de su-
pervisor wordt gekeken of je over voldoende kennis en 
vaardigheden beschikt om de opleiding in de gekozen 
nieuwe differentiatie met succes te kunnen volgen. Als 
je na de basistraining Volwassenen wilt switchen naar 
de vervolgtraining K&J geldt daarbij als eis dat je eerst 
het aanvullende deel van de K&J-basistraining moet vol-
gen (in ieder geval dag 3, op verzoek kunnen ook de vi-
deodagen K&J gevolgd worden).

Differentiatie Kinderen & 
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op verwijslijsten
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b. Voor leden die al zijn geregistreerd als EMDR 
Europe Practitioner

Leden die al zijn geregistreerd als EMDR Europe Practi-

tioner krijgen een aantekening toegewezen. Hierbij gel-
den de volgende regels:

je automatisch de bijbehorende aantekening(en);

indienen voor een aantekening. Op basis van je aante-
kening kom je vervolgens in aanmerking voor vermel-
ding op de corresponderende verwijslijst. 

bekeken welke aantekening(en) je krijgt. 
Dit betekent dat van alle leden uiterlijk 1 januari 2021 
de aantekeningen bekend zijn. Op basis hiervan kun 
je op verzoek vermeld worden op de bijbehorende 
verwijslijst(en). 

II.  Vermelding op de verwijslijst
Vanouds is de vermelding op een verwijslijst gekoppeld 
aan het lidmaatschap (oude stijl na vervolgtraining). Tot 
vorig jaar golden voor het lidmaatschap andere (lagere) 
eisen dan voor registratie als EMDR Europe Practitioner. 
Sinds 1 januari van dit jaar is dit gelijk getrokken. Dit be-
tekent dat als je nog geen gewoon lid van de VEN bent, 
je dit lidmaatschap alleen kunt aanvragen in combinatie 
met de registratie als EMDR Europe Practitioner. Voor 
bestaande leden voor 1 januari 2016 is er de overgangs-

regeling. Zij krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om te vol-
doen aan de eisen voor het practitionerschap en kunnen 
tot die tijd gewoon lid blijven van de VEN.

Nieuwe vermeldingen op een verwijslijst
Voor nieuwe vermeldingen op een verwijslijst geldt 
dat de aantekening bij het practitionerschap leidend is. 
Dus: 

aanmerking voor vermelding op de verwijslijst K&J;

komen in aanmerking voor vermelding op de verwijs-
lijst Volwassenen;

in aanmerking voor vermelding op beide verwijslijsten.
Voor vermelding op de verwijslijst worden geen aanvul-
lende eisen meer gesteld. Dus de aantekening bij het 
practitionerschap geeft (als je dat wilt) automatisch 
recht op vermelding op de daarmee corresponderende 
verwijslijst. 

Voor leden die hun vervolgtraining voor 1 januari 2016 
hebben afgesloten, geldt een overgangsregeling. Zij kun-
nen nog op basis van de oude regels op de verwijslijst 
worden geplaatst. Zie de bijlage voor een overzicht van 
deze regels.

Bestaande vermeldingen op een verwijslijst
Bestaande vermeldingen op de verwijslijst lopen voor-
alsnog gewoon door. Net als voorheen blijven zij gekop-
peld aan het lidmaatschap. Wat betekent dit?

EMDR Europe Prac-

titioner krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om deze regis-
tratie te behalen. Als je niet voor die tijd geregistreerd 
bent, vervalt het lidmaatschap en daarmee ook je ver-
melding op de verwijslijst;

EMDR Europe 

Practitioner, wordt voor vermelding op de verwijslijst 
de herregistratie van belang. Als je niet voldoet aan 
de eisen voor herregistratie, vervalt je registratie, en 
daarmee ook je lidmaatschap en je vermelding op de 
verwijslijst. 

Praktische informatie over aanmelding voor 
verwijslijst
Zie voor alle praktische informatie over aanmelding voor 
een verwijslijst: 
https://emdrtherapeuten.nl/opgaveformulier/ 
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III. Wat betekenen deze wijzigingen voor 
mij? 

Ik ben EMDR Europe Practitioner en kom in aanmer-

king voor de aantekening K&J, maar werk sinds kort 

ook met volwassenen. Hoe kan ik de aantekening vol-

wassenen verkrijgen?

Bepalend voor de toekenning van de aantekening zijn (1) 
de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij de supervisie 
EMDR Europe Practitioner en (2) de werkervaring. 
Voor het verwerven van een tweede aantekening geldt 
als voorwaarde een succesvolle afronding van de su-
pervisie EMDR Europe Practitioner voor het werken 
met de betreffende leeftijdsgroep alsmede ten minste 
6 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met 
de betreffende leeftijdsgroep. Je moet dus alsnog een 
aanvullende vervolg-supervisie volgen voor het werken 
met volwassenen en een afgetekend supervisie-beoor-
delingsformulier inleveren.

Ik heb de basistraining en/of de vervolgtraining vol-

wassenen gedaan en werk steeds meer met kinderen. 

Hoe kan ik de aantekening K&J verkrijgen?

Zie de algemene uitleg bij de vorige vraag. Als je na de 
basistraining Volwassenen wilt switchen naar de ver-
volgtraining K&J is het aanvullende deel van de K&J-ba-
sistraining verplicht (in ieder geval dag 3). Als je al de 
vervolgtraining Volwassenen hebt gedaan, wordt het 
aanvullende K&J-deel van de basistraining aangeraden. 
Verder beoordeelt je K&J-supervisor of je over voldoen-
de kennis en vaardigheden beschikt om de K&J-vervolg-
supervisie met succes te kunnen volgen.

Ik heb mijn vervolgtraining afgerond, ben lid, en wil 

graag op de verwijslijst vermeld worden

Als je de vervolgtraining voor 1 januari 2016 hebt afge-
rond, gelden voor jou de oude regels voor vermelding op 
de verwijslijsten (zie bijlage).
Als je de vervolgtraining in 2016 hebt afgerond, gelden 
voor jou de nieuwe regels. Je komt pas in aanmerking 
voor vermelding op een verwijslijst als je lid bent, dus als 
je voldaan hebt aan de eisen voor het practitionerschap.

Ik ben bezig met mijn vervolgtraining en wil daarna 

graag zo spoedig mogelijk op een verwijslijst vermeld 

worden

Voor jou gelden de nieuwe regels: je komt pas in aan-
merking voor vermelding op een verwijslijst als je lid 
bent, dus als je voldaan hebt aan de eisen voor het prac-
titionerschap. Dat betekent dat je eerst ook je vervolg-

supervisie moet hebben afgerond en voldoet aan de ei-
sen voor bijscholing (ten minste 12 uur binnen 2 jaar na 
de vervolgtraining) en werkervaring (ten minste 16 uur 
werkzaam binnen de GGZ, waarvan 12 uur met betrek-
king tot de gekozen leeftijdsdifferentiatie). 
N.B. In de antwoorden op veel gestelde vragen over de 

overgangsregeling op onze website is eerder gecom-

municeerd dat aspirant-leden na afronding van de ver-

volgtraining nog steeds vermeld konden worden op de 

verwijslijst. Dit is onjuist: als je de vervolgtraining na 1-1-

2016 hebt afgerond moet je eerst lid zijn, voordat je in 

aanmerking komt voor vermelding op een verwijslijst. 

Ik ben EMDR Europe Practitioner en ik wil graag ver-

meld worden op een verwijslijst

Je kunt twee dingen doen:
1. Een aanvraag indienen voor een aantekening. Zodra 

deze aanvraag is goedgekeurd, kom je automatisch 
in aanmerking voor vermelding op de daarmee cor-
responderende verwijslijst. 

2. Alsnog een aanvraag indienen voor vermelding op de 
verwijslijst. Deze wordt dan beoordeeld op basis van 
de oude regels voor vermelding op de verwijslijsten.

Ik sta al op een verwijslijst, maar ben nog geen EMDR 

Europe Practitioner

Voor jou verandert er voorlopig niets. Zorg dat je voor 
1 januari 2021 voldoet aan de eisen voor registratie als 
practitioner. Anders vervalt je lidmaatschap en daarmee 
ook je vermelding op de verwijslijst.

Ik sta al op één verwijslijst, maar zou ook op de andere 

verwijslijst geplaatst willen worden

Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het secreta-
riaat. Deze wordt dan beoordeeld op basis van de oude 
regels voor vermelding op de verwijslijsten (zie informa-
tie over oude regeling plaatsing op verwijslijst).
Als je al EMDR Europe Practitioner bent, kun je ook eerst 
de aantekening aanvragen voor de nieuwe differentiatie. 
Dit wordt beoordeeld op grond van gevolgde (aanvullen-
de) supervisie voor de betreffende leeftijdsgroep en je 
werkervaring (ten minste 6 uur per week met de tweede 
leeftijdsgroep). Zodra deze aanvraag is goedgekeurd, 
kom je automatisch in aanmerking voor vermelding op 
de daarmee corresponderende verwijslijst.

Met dank aan Peter van Drunen, bestuursondersteuner.
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