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EMDR Europa
EMDR Europa heeft inmiddels ruim 17.000 leden en 
groeit op dit moment met drieduizend leden per jaar 
door. Een ongelofelijk groot aantal dat te maken heeft 
met de effectiviteit van de EMDR-methode en met de 
aantrekkelijkheid en populariteit van de EMDR-vereni-
gingen die hun leden veel bieden. Nederland en Italië 
staan samen garant voor bijna vijftig procent van de 
leden van EMDR Europa. Als dit EMDR Magazine in de 
bus valt, heeft de VEN naar verwachting al meer dan 
vierduizend leden.

Zeer geslaagd congres
Na twee en een half jaar gedegen en continue voorbe-
reiding door de congrescommissie, het VEN secretari-
aat, de PR commissie en het bestuur was het eindelijk 
zover: het Europese EMDR congres in Den Haag! Ve-
len hadden zich ingeschreven voor de preconferentie 
en de conferentie: samen meer dan twaalfhonderd 
mensen uit 48 landen. Alhoewel de Nederlanders met 
meer dan zevenhonderd bezoekers de hoofdmoot 
vormden, waren naast de Europese bezoekers ook 
de andere continenten Australië, Amerika, Afrika en 
Azië vertegenwoordigd. Er was een geweldig optreden 
van Victor Mids, een achttal inspirerende keynote- en 
preconference presentatoren, 75 andere sprekers die 
presentaties verzorgden over een bijzondere variëteit 
aan onderwerpen en vijftien posters. De bezoekers 
kregen hierdoor de kans om kennis te nemen van de 
allernieuwste toepassingen van, en inzichten omtrent 
EMDR. Inmiddels genieten we na van de vele positieve 
reacties: ‘Een hele prettige en ontspannen sfeer’, ‘goed 
georganiseerd’, ‘goede kwaliteit van de presentaties’, 
‘inspirerend, innovatief met een fantastisch feest tot 
slot’. Het viel zelfs vaste krachten van het World Forum 
op dat de EMDR-bezoekers zo tevreden en enthousiast 
waren: een compliment voor ons allemaal. Namens het 

bestuur wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen 
aan het tot stand komen van het congres en met name 
de congrescommissie die deze klus tot een fantastisch 
eind heeft gebracht! In dit nummer een visuele impres-
sie van dit geslaagde congres.

Differentiatie practitioner Volwassenen/K en J
In aansluiting op de kwaliteitsslag die de VEN maakte 
door de aanpassing van de lidmaatschapsstructuur, 
wordt in dit EMDR Magazine ook de uitwerking en diffe-
rentiatie gepresenteerd met betrekking tot de aanteke-
ningen Volwassenen en Kinderen en Jeugd bij het EMDR 

Europe Practitionerschap. Deze uitwerking was nodig 
in verband met de andere competenties die het werken 
met EMDR bij kinderen en jeugdigen vraagt in vergelij-
king met EMDR bij volwassenen en om aan te sluiten bij 
de hieromtrent geldende Europese regelgeving. Naast 
het beschrijven van de nieuwe VEN-regelgeving hebben 
we aan de hand van vragen en antwoorden geprobeerd 
de informatie overzichtelijk weer te geven.

Tijdens het overleg van Europese commissies op het 
congres bleek hoe goed de VEN continuïteit van oplei-
ding en kwaliteit waarborgt. Uit een inventarisatie naar 
het aantal K en J practitioners per land bleek dat het 
grootste aantal (180) uit Nederland afkomstig is. Dit is 
goed nieuws voor getraumatiseerde kinderen die daar-
door gemakkelijker een EMDR practitioner of iemand 
die daartoe in opleiding is kunnen vinden in de buurt. 

Een goede EMDR-tijd en veel leesplezier toegewenst!

Carlijn de Roos, 
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland
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