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Vereniging

“Even dacht ik dat het niet een echte e-mail was, toen ik 
las: ‘Gefeliciteerd, je bent het vierduizendste lid van de 
EMDR-vereniging’. Het leek wel spam. Maar het is dus 
echt zo! Wat leuk.”
Bij GGZ Delfland leerde Melissa om EMDR toe te passen op 
enkelvoudig trauma zoals pestervaringen, brand of rouw. 
“Ik focus bij pestervaringen altijd op de eerste, de heftigste 
en de laatste keer. In onze eigen praktijk ben ik daarmee bij 
de lichtere trauma’s doorgegaan. Hier in de omgeving zijn 
er wel meer therapeuten die EMDR in hun behandelaan-
bod hebben, maar er komt ook veel bij ons terecht. We wil-
len ons er verder in specialiseren. We krijgen steeds meer 
vraag naar EMDR. Vooral voor kinderen en jongeren met in-
ternaliserende problematiek, zoals een laag zelfbeeld. ‘Hé, 
daar zou ik met EMDR ook wat mee kunnen’, dacht ik bij 
mezelf. Daarom besloten we om lid te worden.”
“In het voorjaar gaan we de vervolgopleiding doen. We zijn 
nu gestart met de supervisiereeks. Om het vak levendig te 
houden, moet je je wel aan de vereniging verbinden. De 
VEN heeft een actieve uitstraling, houdt mensen up-to-

date over allerlei ontwikkelingen en het EMDR Magazine 
is mooi. Er staan interessant artikelen in, bijvoorbeeld 
over het toepassen van EMDR bij eetstoornissen. Na de 
vervolgopleiding hoop ik ook complexere problematiek 
en meervoudig trauma te kunnen behandelen, zoals mis-
handeling en geweld thuis. Dat is nu nog boven onze pet. 
We kijken er naar uit om daar kundiger in te worden.”  

Positieve ervaring
“Eén patiënt is me bijgebleven: een jongen met pester-
varingen. Hij was op school angstig, worstelde met zijn 
boosheid en had geen zin meer in school. Bij hem zag ik 
hoe de positieve cognitie na de EMDR indaalde. Ik koppel-
de de behandeling aan het COMET (Competitive Memory 

Training) -programma , om de positieve cognities nog ver-
der te versterken. Dat had goed effect: de jongen voelde 
zich steviger en kreeg meer zelfvertrouwen, waardoor hij 
zijn school kon afmaken.”

“EMDR voelt soms als iets magisch: het werkt! Ik doe nooit 
klikjes, maar wel oogbewegingen en hand taps bij jongere 
kinderen. Laatst behandelde ik een jongen die een brand 
had meegemaakt; ook was zijn vader overleden. Hij kon 
de oogbewegingen niet volgen, de hand taps hielpen hem 
wel, ook omdat hij zijn boosheid een beetje kwijt kon in 
de taps. Hij knapte daar erg van op.”
“We begonnen voor onszelf vanuit de behoefte aan nau-
wer contact met patiënten. Na alle reorganisaties en het 
eindeloos overleggen wilden we graag kortere lijnen en 
een eigen bedrijfsvoering. Als gz-psychologen bieden we 
basis ggz. Mede dankzij EMDR kunnen we vaak in korte 
tijd veel bereiken. EMDR voldoet ook aan een maatschap-
pelijke ontwikkeling en aan de wensen van de gemeente 
om snel en resultaatgericht te werken.” 
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Onze vereniging groeit en bloeit. Ons vierduizendste lid is binnen: Melissa Spoor. Zij werkt samen met Léanne 
van Goch in hun eigen praktijk Villa VIP (villavip.nl) voor kind en jeugd in Berkel en Rodenrijs. In 2012 deed 
Melissa de EMDR-basisopleiding na de GZ-opleiding. Het was haar opgevallen dat EMDR in het werkveld veel 
wordt toegepast en ze wilde graag haar patiënten zelf behandelen voor hun trauma’s in plaats van ze te ver-
wijzen naar haar collega’s.
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