
Vierduizendste lid
Na de enorme toeloop van (aspirant) leden begin dit jaar 
hebben we onlangs het vierduizendste lid verwelkomd. In 
dit EMDR Magazine staat een interview met haar. Het be-
stuur is erg blij met de grote belangstelling voor het lidmaat-
schap. Met het vernieuwde Huishoudelijk Reglement (HR) en 
het Reglement Opleidingen en Registratie (ROR) is de VEN 
voorbereid op verdere groei. Zoals verwacht is de vraag naar 
EMDR-supervisie toegenomen in verband met het afronden 
van het opleidingstraject tot EMDR Europe Practitioner dat 
per 1 januari 2016 aan termijnen is gebonden. Het is goed 
nieuws dat er een nieuwe lichting supervisoren op komst 
is, zowel voor het volwassen als het kinder- en jeugd traject 
tot EMDR Europe Practitioner. Zij zijn naar verwachting vanaf 
januari 2017 beschikbaar.

Behandeling van afschuwelijke herinneringen  
In dit kerstnummer van EMDR Magazine (EM) zijn, naast de 
vaste rubrieken, een aantal artikelen opgenomen over afschu-
welijke herinneringen van patiënten, zoals aan satanisch ritu-
eel misbruik. Dat roept de discussie op over hervonden herin-
neringen: is alles wat de patiënt vertelt wel waar? En ook: wat 
doe je als behandelaar daarmee? Er is zowel ruimte gegeven 
aan de gruwelijke herinneringen van een vrouw, als aan de 
stand van zaken in het psychologische en juridische veld, uit-
mondend in handvatten voor behandelaren: hoe kunnen we 
dergelijke herinneringen van patiënten in de behandelprak-
tijk hanteren? Zou traumabehandeling tot symptoomreductie 
kunnen leiden of juist niet? Vorm zelf je mening aan de hand 
van de gegeven informatie en voel je vrij om inhoudelijk te re-
ageren met een ingezonden brief in EM, of deel je gedachten 
met anderen op het discussieforum van de VEN op Linkedin.

P3NL
De samenwerking met P3NL, het samenwerkingsverband 
met negen verenigingen van psychologen, pedagogen en 
psychotherapeuten, is inmiddels in volle gang. De belangen-
behartiging via P3NL richt zich op vertegenwoordigers van 
de politiek, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, pati-
enten- en consumentenorganisaties, andere beroepsgroe-
pen en instanties als de Nederlandse Zorgautoriteit en het 
Zorginstituut Nederland. Ten opzichte van een jaar geleden 

zijn er meer praktische raakvlakken tussen de verenigingen. 
Daarnaast is er op verschillende fronten gezamenlijk actie 
ondernomen, zoals: 
- Het aankaarten van het uitvoeringsprobleem bij de trans-

formatie GGZ-praktijken tot instelling en vice versa bij Zorg-
verzekeraars Nederland.

- Het inrichten van een gezamenlijke klachtenprocedure 
en een geschillencommissie voor vrijgevestigden binnen 
de GGZ en de VG-sector in het kader van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillenzorg (Wkkgz). 

- Het agenderen van preventieve en vroege interventie bin-
nen de toekomstagenda Gepast Gebruik en Transparantie. 
P3NL is trekker van dit thema en stemt dit af met GGZ Ne-
derland. 

- De inzet voor het verplicht ROMmen (klantenportaal van de 
Stichting vrijgevestigden ROMmen).

- Het medeondertekenen van het manifest over privacy-
bescherming in het jeugddomein en het maken van een 
gezamenlijke folder om patiënten die zelf hun psycholoog, 
pedagoog, psychotherapeut of andere hulpverlener willen 
kiezen te helpen bij de keuze voor verzekeraar en zorgpolis.

Politici in Den Haag en de verzekeraars staan positief tegen-
over P3NL. Het veld is nu verenigd en daardoor slagvaardiger. 
De versnippering, die er voor zorgde dat er (te) weinig werd 
bereikt aan de bestuurlijke tafels, behoort tot het verleden. 
Om het contact tussen de VEN en P3NL te verbeteren en te 
intensiveren zal Marnix de Romph, directeur van P3NL, twee-
maal per jaar aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen van 
de VEN. Zo blijven we goed van elkaars doelen en projecten 
op de hoogte. Op de website van de VEN zal een plek voor 
het nieuws van P3NL worden ingeruimd, zodat leden die de 
ontwikkeling van de samenwerking gedetailleerder willen 
volgen het nieuws daar kunnen lezen. EMDR Magazine zal in 
het volgende nummer uitgebreid bij dit onderwerp stilstaan.

Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!

Carlijn de Roos, 
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland
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