
 
 

 

Jaarverslag 2014 Vereniging EMDR Nederland  1 

 

Jaarverslag 2014 

Vereniging EMDR Nederland  

Inhoud 

DEEL I Verslag bestuur ............................................................................................................................. 3 

Belangenbehartiging ........................................................................................................................... 3 

EMDR Magazine .................................................................................................................................. 4 

De VEN-mail (digitale nieuwsbrief) ..................................................................................................... 5 

Website ............................................................................................................................................... 5 

Uitbesteden secretariaatswerkzaamheden aan Custers Projectadministratie en Buvoo .................. 5 

EMDR Europe ...................................................................................................................................... 6 

Journal of EMDR Practice and Research ............................................................................................. 6 

VEN Keurmerk ..................................................................................................................................... 6 

Bij-/ en nascholing ............................................................................................................................... 6 

Actualiseren van Statuten en reglemten............................................................................................. 7 

Supervisoren ........................................................................................................................................ 7 

Special Interest Groups ....................................................................................................................... 7 

Actieplan bestuur 2015 en verder ....................................................................................................... 7 

DEEL II Verslag opleidingscommissie ....................................................................................................... 8 

DEEL III Verslag supervisorencommissie ................................................................................................. 9 

DEEL IV Verslag congrescommissie ....................................................................................................... 10 

DEEL V Verslag klachtencommissie ....................................................................................................... 11 

DEEL VI Verslag pr-commissie ............................................................................................................... 11 

DEEL VII Verslag wetenschapscommissie .............................................................................................. 12 

DEEL VIII Verslag Special Interest Groups (SIGs) ................................................................................... 13 

SIG EMDR en Ouderen ...................................................................................................................... 13 

SIG EMDR en Verslaving .................................................................................................................... 14 

SIG EMDR en ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) .......................................................................... 15 

SIG EMDR en Eetstoornissen ............................................................................................................. 15 

SIG EMDR en Psychose ...................................................................................................................... 16 

SIG EMDR en Verstandelijke Beperking ............................................................................................ 16 

SIG EMDR en SFT ............................................................................................................................... 16 



 
 

 

Jaarverslag 2014 Vereniging EMDR Nederland  2 

 

SIG EMDR en Forensische Zorg ......................................................................................................... 17 

SIG EMDR en Vroegkinderlijke Traumatisering ................................................................................. 17 

SIG EMDR en Hoofdpijn ..................................................................................................................... 17 

SIG EMDR en Preverbaal Trauma ...................................................................................................... 18 

SIG EMDR en Sensorimotor Psychotherapy ...................................................................................... 19 

SIG EMDR en Culturele diversiteit ..................................................................................................... 19 

DEEL IX Verslag protocollencommissie ................................................................................................. 19 

DEEL XI Verslag penningmeester ........................................................................................................... 20 

 

  



 
 

 

Jaarverslag 2014 Vereniging EMDR Nederland  3 

 

Jaarverslag 2014 

Vereniging EMDR Nederland 

 

DEEL I Verslag bestuur 
Het bestuur heeft in 2014 elf keer vergaderd, waarvan één vergadering als een 
telefoonconferentie en een brainstormvergadering. In juli heeft het bestuur vergadert met de 
Opleidingscommissie. In oktober heeft het bestuur gebrainstormd met de Pr-commissie.  
 
Het ledenbestand zag er per 31-12-2014 als volgt uit: 
4  Ereleden (Ad de Jongh, Carlijn de Roos, Renee Beer en Joany Spierings) 
953 Aspirant leden (aantal 2013: 885, aantal 2012: 845 aantal 2011: 625; eind 2010: 591;  
            eind 2009: 399; eind 2008: 345) 
1619 Gewone leden (aantal 2013: 1412, aantal 2012: 1205, aantal 2011: 1032; eind 2010: 
            876; eind 2009: 741; eind 2008: 640) 
13  Nieuwsbrieflezers (De zogeheten Nieuwsbrieflezers waren al lid van het EMDR 

netwerk voor de oprichting van de VEN in 2003, maar konden door de verscherpte 
toelatingseisen geen lid worden van de VEN). 

2589  Totaal aantal leden. (eind 2013: 2315, eind 2012: 2068; eind 2011: 1658, eind 2010:  
            1468; eind 2009: 140, eind 2008: 985); 
522 Aantal practitioners: (eind 2013: 455, eind 2012: 385 eind 2011: 329, eind 2010: 282) 
 
Hieronder volgt een opsomming van zaken, waar het bestuur zich in 2014  mee 
beziggehouden heeft. Een en ander is uitgebreider beschreven in de verslagen van de 
afzonderlijke commissies. Bestuur, commissies, leden, secretariaatsbureau en diverse 
contactpersonen (zoals van de website, de SIG’s, of de boekwinkel), wisselen voortdurend 
informatie met elkaar uit. Het bestuur verzamelt alle informatie; ze verzoekt commissies om 
zaken uit te voeren, stuurt aan en beslist vervolgens over keuzes en het resultaat. Commissies 
geven gevraagd en ongevraagd advies, dat het bestuur vervolgens omzet in beleid. 
 
Communicatie naar leden:  
 
Belangenbehartiging 
Begin 2014 zochten een paar beroepsverenigingen de samenwerking. Er waren gesprekken 
tussen NVGzP, VGCt en de VEN, maar ook tussen VGCT en NIP. De NVGzP nam het 
initiatief voor een eerste historische bijeenkomst op 20 januari 2014 
In het gebouw van het NIP kwamen 15 collega verenigingen samen met als doel een betere 
samenwerking en bundeling van krachten. Namens de VEN waren Herma Hagen en Hellen 
Hornsveld afgevaardigd. Het resultaat van deze eerste bijeenkomst was dat er een 
inventarisatie onderzoek zou plaatsvinden om de behoefte van alle verenigingen te 
inventariseren. Op 4 februari volgde er een eerste gezamenlijke persverklaring.  
Na een gedegen inventarisatie door een extern bureau in het voorjaar was de conclusie dat alle 
organisaties en de leden die zij vertegenwoordigen baat kunnen hebben bij betere 
samenwerking. 
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De belangrijkste onderwerpen die hierbij naar voren zijn gekomen:  
* hoofdbehandelaarschap, beroepenstructuur en de evaluatie wet BIG art.3 en art.14 
* vergoedingen en contracteringsbeleid van de zorgverzekeraars 
* ontwikkeling en aansluiting Basis GGZ – Specialistische GGZ 
* Positie van jeugdhulpverlening / jeugd GGZ binnen gemeenten 
* Structuur, organisatorische- en juridische vorm van de samenwerking 
Herma Hagen (bestuur) en later Debby Been (PRcie) namen aan de bijeenkomsten deel die 
maandelijks plaatsvonden. Halverwege 2014 wordt de structuur beter zichtbaar. Ook zijn er 
verenigingen die besloten hebben niet verder te gaan. Het bestuur ervaart door deze deelname 
dat de VEN veel zichtbaarder wordt in het speelveld. 
  
In het najaar lukt het helaas niet om tot een door allen gesteunde samenwerking te komen.  
 
De NIP en de VGCt nemen hierna het initiatief om zelf een federatie op te richten waarbij alle 
partijen opnieuw worden uitgenodigd om mee te doen. 
Op 4 november volgt er een VEN-mail over de laatste ontwikkelingen van de psychologentop 
en lichten Herma Hagen en Debbie Been toe waarom de VEN wil aansluiten bij deze 
samenwerkingsvorm/federatie.   
VEN-MAIL 51: Wij voelen een enorme urgentie om meer uit een mond te spreken en zo meer invloed 

te hebben bij beleidsmakers, verzekeraars en in de politiek.  

Wij denken dat het goed is voor onze belangenbehartiging om zo snel mogelijk intensiever te gaan 

samenwerken.  Wij staan verder positief tegenover samenwerking omdat de betrokken partijen zich 

sterk maken voor het principe van evidence-based werken. In dit uitgangspunt kunnen wij ons – met 

enig voorbehoud - als VEN goed vinden. Ook zijn wij het eens met het uitgangspunt om aan te sluiten 

bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ en daarbinnen 

veranderingen aan te brengen. Tenslotte hebben wij als VEN een beperkte capaciteit aan mankracht 

om aan belangenbehartiging te doen. Daarom vinden wij het nodig om aan te haken bij grotere 

beroepsverenigingen die een professioneel bureau hebben. 

Herma maakt in de bestuursvergadering van 17 november kenbaar dat zij zich volledig wil 
richten op de portefeuille belangenbehartiging en ziet zich helaas genoodzaakt de 
werkzaamheden van de OC neer te moeten leggen.  
Het bestuur bedankt Herma Hagen en Debbie Been voor hun grote bijdragen aan het proces. 
 
EMDR Magazine 
Het EMDR Magazine (EM) is in 2013 ontstaan als opvolger van de Nieuwsbrief. De vaste 
redactiecommissie heeft in 2014 drie keer vergaderd en bestaat uit Iva Bicanic 
(hoofdredactie), Ad de Jongh (hoofdredactie), Dafna Zwarts (beeldredactie), Femke van de 
Linde, Rowina de Bas, Marjolein Geldermans, Gea Procee, Judith Westra, Cindy de Kruijk, 
Hayo Lasschuijt en Wieger Favier (eindredactie). Iva Bicanic en Ad de Jongh zijn namens de 
redactiecommissie vertegenwoordigd in het bestuur. 
Buiten de redactie bestaat een kleine poule van schrijvers, en professionele fotografen en 
illustratoren. De professionals worden betaald per foto/illustratie. De kosten voor de 
eindredactie zijn gedaald vanwege toegenomen efficiënte van de hoofdredactie.  
Er zijn in 2014 drie EM nummers verschenen van ieder gemiddeld 64 pagina’s. De kwaliteit 
van de inhoud en de vormgeving nemen per nummer toe, met herkenbare rubrieken, een 
verbeterde lay-out en meer beeldmateriaal, mede door de verbeterde communicatie met 
drukkerij van Engelen en de kwaliteiten van de beeldredacteur. EM is online beschikbaar via 
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www.emdrmagazine.nl. Op deze site zijn ook wetenschappelijke publicaties, en (langere 
versies van) artikelen te downloaden.  
Opvallend voor 2014 is de toenemende stroom aan spontane en kwalitatief goede EM 
bijdragen van VEN leden. Mede hierdoor is de algemene indruk dat EM positief wordt 
gewaardeerd door leden. In 2015 zal ten tijde van het jaarlijkse congres een kwantitatieve en 
kwalitatieve evaluatie van EM plaatsvinden onder leden.  

De VEN-mail (digitale nieuwsbrief) 

De VEN-mail is in totaal 62 keer uitgegaan naar de leden. De VEN-mails zijn niet meer terug 
te lezen op de ledenpagina van www.emdr.nl, maar in Mijn EMDR Profiel. Het beleid is 
schaars te zijn met VEN mails, en om per VEN-mail slechts 1 onderwerp te behandelen, zodat 
voor de lezer direct duidelijk is of de betreffende mailing voor hem of haar interessant is. Er 
waren dit jaar vier VEN-mails meer verzonden dan 2013.  
 

Website 

Er zijn gemiddeld  cc 416 bezoekers per dag voor de verwijslijst. Voor de website 
www.emdr.nl ligt het  bezoekersaantal gemiddeld op 1598 per dag. Dit is een stijging van 3 % 
voor de verwijslijst en voor het bezoekersaantal is dit een stijging van 53 % t.o.v. vorig jaar. 
Het bestuur heeft in 2014 besloten om een nieuwe website te laten bouwen omdat de huidige 
website niet meer voldoet. De verwachting is dat de nieuwe website 2015 wordt opgeleverd. 
De website wordt medio 2015 gebouwd in samenwerking met de PRcie. 

Uitbesteden secretariaatswerkzaamheden aan Custers Projectadministratie en 

Buvoo 

Halverwege 2014 heeft Truus Custers de contributie-inning overgedragen aan Buvoo. De 
crediteurenadministratie blijft onder verantwoordelijkheid van Truus Custers.  
Alle overige werkzaamheden dat wil zeggen debiteurenadministratie, secretariële 
ondersteuning en ondersteuning van alle commissies in brede zin, zijn onder verantwoordelijk 
van Desiree van Balen (Buvoo). Ter versterking van alle werkzaamheden heeft Desiree van 
Balen in 2014 naast Yvonne Vermeulen een extra kracht, Amanda Keepers, aangetrokken.  
De contributie werd evenals de voorgaande jaren geïnd via automatische incasso, dit werkte 
wederom prima. In 2014 is gestart Mijn EMDR Profiel (MEP). Elk lid heeft een unieke code 
om in te loggen op internet en zijn/haar gegevens in te zien. Het systeem geeft een overzicht 
van de ledenstatus. 
Na de implementatie van het systeem werd er ook direct gestart met het inschrijven van het 
congres. Helaas bracht het systeem ook kinderziektes met zich mee, waardoor er problemen 
waren met o.a. het  inloggen of betalen. Het secretariaat heeft de vragen die zij hierover per 
mail ontvingen  met de hoogste prioriteit afgehandeld.   
Halverwege 2014 heeft MEP een nieuwe lay-out gekregen en we kunnen nu gerust stellen dat 
het systeem vrij stabiel werkt. Vanaf 1 juni is het secretariaat ook bezig geweest met het 
implementeren van accreditaties via PE-online dit in samenwerking met Xaurum. Vanaf 1 
augustus 2014 dienen accreditatie aanvragen verwerkt te worden via PE-online. 
Desiree van Balen heeft evenals vorig jaar de bestuursvergaderingen in 2014 
genotuleerd, noteert de binnengekomen mail, en stelt- in samenwerking met de voorzitter- de 
agenda op. Ook worden notulen en de stukken vastgelegd in een speciale 
bestuursCloud. Meerdere commissies hebben nu ook toegang tot een eigen Cloud. 
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Vanwege de toename van de mails en deze te bewaren in één systeem heeft Buvoo in 2014 
besloten om op zoek te gaan naar een e-mailticketsysteem. Na implementatie is Buvoo hier 
recent mee van start gegaan. 
 

EMDR Europe 

Het bestuur van EMDR Europe, de EMDR Europe Board, komt tweemaal per jaar bij elkaar, 
een groep van ongeveer 25 landenvertegenwoordigers/sters: een keer tijdens het Europese 
congres (1 dag, in 2014 in Edinburgh) en eenmaal op een andere locatie (2,5 dagen, meestal in 
november, in 2014 was dit  in Warschau). Joany Spierings en Ad de Jongh 
vertegenwoordigen Nederland (VEN), Ad de Jongh zit, naast Carlijn de Roos, voor Nederland 
ook in de Scientific committee. Deze commissie coördineert het wetenschappelijk onderzoek 
binnen Europa en adviseert het bestuur over de mogelijke toekenning van subsidies voor 
wetenschappelijk onderzoek. Binnen de Standards committee, waar Ad de Jongh ook 
deel van uitmaakt, komen zaken aan bod die betrekking hebben op de accreditatie van trainers 
en de inhoud en accreditatie van door EMDR Europe geaccrediteerde trainingen. Joany 
Spierings heeft zitting in de Practice committee die tot taak heeft eisen te formuleren en te 
bewaken aangaande de kwaliteit van de registraties zoals die van de practitioners en 
consultants (supervisoren).   
Tijdens de algemene (board) bijeenkomsten van EMDR Europe in 2014 werden onder andere 
het jaarlijkse congres in Edinburgh geëvalueerd en werden de congressen van Milaan (2015) 
en Den Haag (2016,) voorbereid en besproken. Carlijn de Roos en Renee Beer hebben zitting 
in het Child en Adolescent committee dat de kwaliteit van de Europese EMDR opleidingen 
voor kinderen en jeugd bewaakt en de trainers op dit gebied accrediteert.  
 
Ook dit comité komt twee keer per jaar bij elkaar. 
 

Journal of EMDR Practice and Research  

Alle leden hebben online toegang tot het Journal of EMDR Practice en Research, dat vier 
keer per jaar verschijnt. Van de belangrijkste artikelen verschijnt een samenvatting en/of 
bespreking in het EMDR Magazine.  
De cijfers omtrent het aantal Journals geeft een goed beeld omtrent het ledenaantal van alle 
Europese landen. Opvallend is dat Nederland in Europa nog steeds het meeste aantal leden 
heeft. Duitsland 1527 en UK 1141. Europa heeft totaal 7836 leden. 
 

VEN Keurmerk  

Het bestuur heeft in 2014 geen beslissing genomen over het keurmerk. Het is niet helemaal 
van de agenda verdwenen, maar de nieuwe lidmaatschapsstructuur heeft voorrang gekregen 
 

Bij-/ en nascholing 

De organisatie van de verschillende activiteiten (netwerkavonden, workshops, congressen) 
kost een hoop tijd, zeker door de erbij gekomen accreditatieaanvragen bij de verschillende 
beroepsverengingen. De organisatie van deze activiteiten is in handen van de 
congrescommissie namens de Vereniging EMDR Nederland (zie ook jaarverslag 
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congrescommissie). Daarnaast organiseerden enkele leden ook zelf workshops en vroegen 
daarvoor accreditatie aan bij de VEN.  
 

Actualiseren van Statuten en reglemten 

In maart 2014 is de ALV akkoord gegaan met het voorstel van de Opleidingscommissie en het 
bestuur om het gewoon lidmaatschap te koppelen aan het EMDR Practitionerschap (zie 
notulen ALV 2014). De structuur wordt hierdoor een stuk duidelijker. Tegelijkertijd werden 
de eisen voor het practitionerschap verlaagd. Het bestuur heeft Peter van Drunen, 
beleidsondersteuner, bereid gevonden de statuten en reglementen te herzien, zodat ze 
overeenkomen met de gewenste veranderingen. Hiervoor was veel overleg noodzakelijk 
tussen bestuur, OC, trainers en Peter van Drunen. Alles is naar tevredenheid verlopen. De 
nieuwe statuten en reglementen zullen op de ALV van 2015 worden gepresenteerd.  
 
 

Supervisoren  

Supervisorendag: In januari 2014 vond voor de zesde keer voor alle supervisoren en in 
opleiding tot supervisor een supervisorendag plaats in de Ernst Sillem Hoeve. De 
supervisorencommissie is vanaf 2013 verantwoordelijk voor de organisatie. 
 

Special Interest Groups 

Hellen Hornsveld heeft in 2014 de coördinatie van de SIG’s gedaan. Er werd een jaarlijks 
contactpersonenavond gehouden in januari 2014 waarin ervaringen werden uitgewisseld. Zie 
ook de verslagen van de afzonderlijke SIG’s.    
 

Actieplan bestuur 2015 en verder 

- In 2014 is hard gewerkt aan twee grote projecten: de nieuwe lidmaatschapsstructuur 
en de samenwerking met andere verenigingen. De ambitie voor 2015 is om dit beleid 
voort te zetten.  

- Verder administratieve professionalisering i.v.m. het steeds groter wordende aantal 
leden (nieuw mailsysteem).  

- Voortzetting positionering in het veld en samenwerking in de op te richten Federatie.  
- Voorbereiding Europees congres 2016 
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DEEL II Verslag opleidingscommissie 
Per december 2014 bestaat de commissie uit  Marie Louise Aendekerk (voorzitter, 
portefeuille accreditatie), Erik ten Broeke (trainer), Geke  Konijnenberg (portefeuille 
practitioner en supervsiorenopleiding), Herma Hagen (bestuurslid) Gerke Dooijeweerd 
(portefeuille intervisie en SIG) en Marjolein Wansink (secretaris, portefeuille toelating). 
Herma Hagen heeft aangegeven zich in 2015 op bestuurstaken te zullen richten dus zij zal de 
OC verlaten. Ook Geke Konijnenberg zal terugtreden uit de OC, zij heeft ruim de 
zittingstermijn, maximaal 2 zittingen van ieder vijf jaar,  volbracht.  Taak van de 
Opleidingscommissie (OC)  is het door het Bestuur vastgestelde opleidingsreglement ten 
uitvoer brengen en het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren inzake opleidingsbeleid. 
De OC is in 2014 6 keer bij elkaar geweest en heeft een keer vergaderd met het Bestuur. Het 
afgelopen jaar is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:   
- De OC heeft in 2014 aan 66 leden van de Vereniging de registratie ‘EMDR Europe 
Practitioner’  toegekend, waarmee het totale aantal gestegen is naar 522.  
- Sinds 2011 loopt ook de herregistratie: in 2014 hebben 55 practitioners hun registratie als 
practitioner verlengd met 5 jaar.  
- Het puntensysteem t.b.v. de (her)registratie als practitioner  - is na ervaringen in de praktijk 
geoptimaliseerd en aangepast aan de overgangsregeling m.b.t. de lidmaatschapsstructuur. Het 
geeft nu nog meer helderheid en duidelijkheid aan alle betrokkenen.- In 2014 is aan 35 

cursussen op verzoek accreditatie toegekend, de toegekende punten zijn steeds op de website 
gepubliceerd. Tevens is er gestart om binnen PE online cursussen voor accreditatie aan te 
bieden. 
- In 2014 zijn er 7  intervisiegroepen erkend. Er zijn 3 SIG’s (special interest Group), in 2014 
zijn er geen nieuwe SIG’s gestart. 
- Een groot aantal aanvragen voor toelating tot de basistraining is beoordeeld en beantwoord. 
Over een beperkt aantal van deze is als ‘casuïstiek’ gediscussieerd in de vergaderingen. 
Beslissingen die afwijking of nuancering van bestaand beleid of nieuw beleid impliceerden 
werden ook dit jaar weer systematisch bijgehouden.  
Ter herinnering uit het jaarverslag van 2013: in het beleid m.b.t. vooropleidingseisen is het 
hebben van een registratie belangrijker geworden. Met de BAMA (Bachelor/Master)  
structuur kunnen mensen nauwelijks praktijkervaring opdoen en in veel GZ opleidingen is het 
tweede jaar het “behandel-jaar”.  Het beleid is om pas te starten met de EMDR opleiding als 
iemand 1 jaar in opleiding is (bv van GZ of VGCT).  
Belangrijke beleidsthema’s in 2014 waren de lidmaatschapsstructuur en de verwijslijst.  
T.a.v. de lidmaatschapsstructuur is heeft de ALV van 2013 ingestemd met het door het 
Bestuur voorgestelde beleid, waarbij de termijn dat iemand aspirant lid kan zijn beperkt 
wordt, en het lidmaatschap en practitionerschap samengevoegd worden. Dit beleid is in het 
afgelopen jaar verder uitgewerkt, met name de overgangsregeling. De Opleidingscommissie 
heeft een voorbereidende rol gehad. Inmiddels heeft het Bestuur met de herziening van de 
Reglementen het voortouw genomen – zodat het aansluit bij het “alles moet kloppen” proces 
dat al geruime tijd loopt.  
Het andere centrale thema was de verwijslijst. In 2012 heeft EMDR Europe de eisen voor aan 
apart K+J practitioner certificaat vastgesteld, daarmee ontstond de mogelijkheid om aparte 
erkenningen te gaan geven. In 2012 zijn ook criteria vastgesteld  t.a.v. toelating tot de 
verwijslijsten voor volwassenen en k&j. Vooral voor de verwijslijst is het handig als 
verwijzers of klanten ook kunnen zien met welke doelgroep een EMDR therapeut 
gekwalificeerd is. Echter het bleek een zeer lastig onderwerp omdat er ook leden zijn die met 
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zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen werken. In het verleden was de beleidsvisie dat 
wilde iemand beide noteringen hebben dat dan ook vooropleiding en registratie in beide 
leeftijdsgroepen moest zijn – dat is losgelaten want niet haalbaar, er is slechts 1 GZ registratie 
ook al wordt deze wel vanuit verschillende doelgroepen ingevuld. De eisen die vanuit de VEN 
gesteld kunnen worden hebben dus uitsluitend betrekking op het VEN opleidingstraject. Het 
gaat om het bewaken van de kwaliteit van EMDR en waarborgen dat wie met kinderen en 
jeugdigen (respectievelijk volwassenen)  werkt ook de daarvoor vereiste kennis en kunde 
heeft. Verschillende voorstellen zijn door de Opleidingscommissie en ook door Bestuur en 
Opleidingscommissie samen besproken en steeds waren er bezwaren omdat het hebben van 2 
soorten practitioners en dus 2 aparte registers niet wenselijk is. Een structuur met één 
registratie en twee verschillende aantekeningen (V of K&J) lijkt nu de beste oplossing. 
Beleidsthemata voor 2015:  
- herregistratie supervisoren gaat lopen 
- verbeteren format casusconceptualisatie  
Marjolein Wansink 
h.t. secretaris OC VEN 

DEEL III Verslag supervisorencommissie 
 

In 2014 heeft de Supervisorencommissie (SC) uit het zelfde team bestaan als in 2013, nl 
Marjan de Haan (voorzitter & notuliste), Geke Konijnenberg, (lid Opleidingscommissie) en 
Hans Jaap Oppenheim, (Bestuurslid).  
Taak van de Supervisorencommissie (SC) is het faciliteren en bewaken van de kwaliteit van 
alle zaken rondom het EMDR-Supervisorenschap. De SC adviseert en rapporteert aan de Oc 
en het Bestuur gevraagd en ongevraagd in alle zaken aangaande Supervisoren1 en 
Supervisoren i.o. (Sio’s).  
De supervisorencommissie heeft in 2014 acht keer vergaderd.  
 
Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
- De organisatie en invulling van de Supervisorendag in januari 2014 werd voor het eerst 
gedaan door de SC. Aangezien het supervisorenkorps de afgelopen jaren gegroeid is tot 58 
mensen, werd er een ‘smoelenboek’ samengesteld en uitgereikt. Het draaiboek van deze 
jaarlijks terugkerende dag werd opnieuw bijgewerkt. De SC heeft de supervisorendag 2014 
geëvalueerd aan de hand van een enquête die door de deelnemers van die dag is ingevuld.  
- De SC heeft de Supervisoren i.o. verder begeleid. Met behulp van het Sio-volgsysteem werd 
getracht de spreiding van supervisanten over de supervisoren soepeler te laten verlopen.  
- Het ‘draaiboek Supervisorenopleiding’ is in 2014 gecompleteerd door voortschrijdend 
inzicht. Een ‘stroomdiagram supervisorenopleiding’ werd ontwikkeld. Toekomstige 
Supervisorenopleidingen kunnen hierdoor optimaal worden ondersteund en voor alle 
betrokkenen is het helder welke werkzaamheden door wie en wanneer verwacht worden. 
- Aan het ‘Supervisoren spreidingsoverzicht’ werd de laatste hand gelegd. Binnenkort zal dit 
operationeel zijn. Vanaf dan kan de SC aan het Bestuur en de OC een gedetailleerd beeld 
overleggen van de specialisatie, spreiding, en ‘vergrijzing’ van de EMDR-Supervisoren, opdat 
een volgende opleiding optimaal op vraag en aanbod kan worden afgestemd. 

                                                           
1
 Waar gesproken wordt over supervisoren wordt bedoeld “EMDR Europe Consultants’ 
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Tot slot heeft de SC veel aandacht besteed aan een geschikte invulling van de 
supervisorendag in januari 2015. Door de (komende) reorganisatie van de 
lidmaatschapsstructuur binnen de VEN zal er veel veranderen. Middels brainstormsessies wil 
de SC ideeën op tafel krijgen over de opvang van mogelijke effecten die zullen ontstaan door 
deze reorganisatie. 

DEEL IV Verslag congrescommissie 
In 2014 hebben Desiree van Balen en Yvonne Vermeulen een nieuw systeem geïntroduceerd 
waarmee ingeschreven kan worden voor VEN congressen en workshops. Natuurlijk vertoonde 
het systeem wat kinderziektes die verholpen moeten zijn voor het volgende Nederlandse 
EMDR congres op 18 april 2015 en het Europese congres in 19 juni 2016. 
 
Het Nederlandse EMDR in april trok minder deelnemers dan het jaar daarvoor toen het 
jubileumcongres werd gehouden: 653 versus 714. Het congres is erg goed beoordeeld. De 
totale inhoud van het programma kreeg een gemiddelde SUQ (subjective unitis of quality) van 
8.28 (7,37 in 2013), de organisatie door de congrescommissie zelfs een gemiddelde van 8.49 
(8,15 in 2013). De preconference workshop van Joany Spierings werd goed bezocht: 202 
deelnemers. In de evaluatie kreeg ze een gemiddelde SUQ van 8,1. Ook uw 
congrescommissie kreeg een hoge gemiddelde score (8,61). Op 17 september hield Elan 
Shapiro een netwerkavond en op 19 september een workshop (104 deelnemers) over het R-
TEP protocol waarmee targets in de eerste weken na een schokkende gebeurtenis behandeld 
kunnen worden. De SUQ voor de workshop was 7,42 en de relevantie voor de praktijk leverde 
een score van 7,38 op. Ook hier werd uw congrescommissie met een kleine 8 gehonoreerd 
(7,9).  Op 16 december hield Arun Mansukhani een netwerkavond en op 17 december een 
boeiende workshop (54 deelnemers) over EMDR bij hechtingsproblematiek. SUQ: 7,27.  
 

Inmiddels waren en zijn we enerzijds erg druk met de voorbereiding van het 9e congres op 18 
april in Nijmegen en anderzijds ook al bezig met de voorbereiding van het Europese EMDR 
congres van 17 t/m 19 juni 2016 in Den Haag. De volgende projectgroepen zijn gevormd:  

• projectgroep financiën, website & inschrijvingen: Hans-Jaap Oppenheim, Patricia 
Waaijman, Annemieke Driessen, Ad de Jongh en Desiree van Balen 

• projectgroep locatie, catering & tolken: Meta Oldenziel en Hanneke Nielsen  
• projectgroep inhoud programma: wetenschapscommissie, Ad de Jongh en Sjef 

Berendsen  
• projectgroep contacten sprekers congres en preconference:  Marieke Meijerink, 

Patricia Waaijman, Gea Dunnik, Annemieke Driessen en Sjef Berendsen 
• projectgroep accreditatie, programmaboekje & publiciteit: Astrid ter Braak, Gea 

Dunnik, Marieke Meijerink en Charlotte van der Wall 
• projectgroep feest: Astrid ter Braak, Patricia Waaijman & Sjef Berendsen 

Nieuw is de supervisie door het van EMDR Europe Conference Quality and Assurance 
Comittee (CQAC) dat ingesteld is na minder succesvol verlopen eerdere Europese EMDR 
congressen. Contacten met CQAC worden onderhouden door Ad de Jongh, Patricia 
Waaijman, Hans-Jaap Oppenheim en Sjef Berendsen. 
De congrescommissie 
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DEEL V Verslag klachtencommissie 
De klachtencommissie bestond in 2014 uit de volgende leden: Rene van Stralen (jurist,  Noud 
Bekkers, Franka Groote en Jan Huberts. Er zijn in 2014 geen klachten ingediend. De 
commissie is derhalve in 2014 niet bij elkaar geweest. 

DEEL VI Verslag pr-commissie 
“De grootste pr-campagne in de geschiedenis van de VEN”, Carlijn de Roos 

De pr-commissie heeft in november 2014 de pr-campagne rondom de lancering van de 
voorlichtingsfilmpjes ‘EMDR bij kinderen en jeugdigen’ geleid. De lancering vond plaats op 
“de internationale dag van de rechten van het kind”, 20 november. De pr-commissie heeft 
hierbij intensief samengewerkt met de initiatiefnemers/makers van de filmpjes, Carlijn de 
Roos, Renée Beer en Dafna Zwarts. 
Een greep uit de activiteiten: Er is  een persbericht bij het ANP aangeboden dat via hen naar 
de landelijke media verstuurd is, er is contact gelegd met populaire tijdschriften die 
raakvlakken hebben met kinderen en jeugdigen en/of gezondheidszorg, contact gelegd met het 
Jeugdjournaal, een informatieve mail met persbericht voor huisartsenverenigingen verstuurd 
en via de diverse Social media (Facebook, Twitter en Linkedin) bericht over de filmpjes 
verspreid. 
De campagne heeft er toe geleid dat er een heel mooi item over de fimpjes gemaakt is voor 
het Jeugdjournaal, uitgezonden op 23 november. Ook heeft er op 24 november een artikel in 
twee regionale kranten van het Algemeen Dagblad gestaan. De aankondiging is via het 
EMDR-netwerk de hele wereld over gegaan en er is van overal enthousiast en positief 
gereageerd. Op de dag na de lancering waren de filmpjes al 300 keer bekeken. 
Naast deze mooie campagne aan het eind van 2014 heeft de pr-commissie de al in voorgaande 
jaren opgestarte activiteiten voortgezet: 
Nieuwe leden aantrekken: Nog steeds worden na elke, door de VEN erkende, training de 
zogenaamde ‘goodiebags’ uitgedeeld aan alle deelnemers. Hierin zit onder andere een mini 
‘emdr-magazine’, een patiëntenfolder en een verenigingsfolder en de mogelijkheid tot snelle 
inschrijving bij de vereniging. 
Social Media: Voor de leden van de VEN wordt de Linkedin-groep beheerd door de pr-
commissie. Eind 2014 had deze groep 670 leden en is nog steeds groeiende. Ook op Twitter is 
de pr-commissie namens de VEN heel actief, elke ‘twitteraar’ met belangstelling voor emdr 
kan dit account volgen. Eind 2014 hadden we ruim 1500 volgers, meer dan de andere grote 
psychotherapievereniging in Nederland! Er bestaat ook een Facebookpagina van de VEN, 
deze is nog in ontwikkeling maar trekt alleen al vanwege het onderwerp veel aandacht. 
Voorlichting: De VEN heeft een mooie patiëntenfolder die de pr-commissie heeft laten 
vertalen in het Spaans, Turks en Arabisch. Deze vertalingen zijn op de website geplaatst. 
Special Interest Groups: De pr-commissie heeft een afgevaardigde, Wendy Kok, in het SIG-
contactpersonenoverleg. 
De pr-commissie heeft diverse bijdragen aan het EMDR Magazine: Debbie Been maakt de 
rubriek ‘EMDR en de media’ en Femke van de Linde maakt zowel deel uit van de pr-
commissie als van de redactie van het EMDR Magazine waardoor ook daar de pr-aspecten 
onder de aandacht zijn. 
Nieuwe projecten in 2014: 
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De VEN heeft zich aangesloten bij  de 14 beroepsverenigingen die de ‘psychologentop’ 
vormen. Vanuit de pr-commissie neemt Debbie Been, in overleg en samenwerking met het 
bestuur, met Herma Hagen deel aan de bijeenkomsten van deze top. Beoogd wordt om een 
krachtiger stem vanuit het GGZ-veld naar de politiek te laten horen. 
Ook werd in 2014 een begin gemaakt met het ontwikkelen van een geheel nieuwe VEN-
website. Omdat dit een grote klus is, die in 2015 verder zijn beslag moet krijgen, is speciaal 
hiervoor een extra pr-commissielid aangetrokken, Hieke Bos. Zij zal met het bestuur, de pr-
commissie en de externe bouwer van de website werken aan een duidelijke, toegankelijke 
website die zowel voor collega’s, potentiële collega’s, verwijzers en hulpzoekenden de juiste 
informatie zal bieden. 
 
Tot slot heeft de pr-commissie een eerste versie van een nieuw werkplan voor de pr van de 
VEN opgesteld. Dit plan, met drie pijlers (interne pr, externe pr en EMDR als pr) is eind 2014 
aan het bestuur voorgelegd en zal in 2015 verder uitgewerkt worden. Duidelijk is dat goede pr 
een belangrijke bijdrage levert aan de groei van de VEN, maar vooral ook aan het onder de 
aandacht brengen van de mogelijkheden van EMDR onder verwijzers en hulpzoekenden. Er is 
nog veel werk te verzetten waar we in 2015 mee door willen gaan. Hiervoor is een uitbreiding 
van menskracht in de commissie heel gewenst.  
De pr-commissie heeft in 2014 vijf keer vergaderd en via de mail en telefoon veel contact 
gehad om alle voorkomende zaken te regelen. In het begin van het jaar heeft Hellen 
Hornsveld, bestuursvertegenwoordiger in de pr-commissie, aangekondigd dat zij, door grote 
drukte in andere geledingen van de VEN en een verschuiving van haar aandachtsgebied naar 
de meer inhoudelijke kant van EMDR, stopt met het werk voor de pr-commissie. Hellen heeft 
aan de wieg van de pr voor de VEN en later de daadwerkelijke pr-commissie gestaan. Zij 
heeft een goede pr voor de vereniging enerzijds en anderzijds duidelijke pr voor EMDR in het 
algemeen een krachtige duw in de goede richting gegeven. 
In 2014 bestond de pr-commissie uit Debbie Been, Hellen Hornsveld (tot en met april 2014), 
Wendy Kok, Femke van de Linde en Maartje Lindeman. Extra lid voor het project van de 
website per november 2014: Hieke Bos. 

DEEL VII Verslag wetenschapscommissie 
De wetenschapscommissie heeft tot doel het onderzoek naar EMDR te bevorderen. Ze doet 
dit door onderzoeken te beoordelen en subsidie toe te kennen aan kwalitatief goede studies. 
De wetenschapscommissie heeft hiervoor het mandaat van het bestuur. Bij de besluitvorming 
over subsidie toekenning, nemen de leden van de wetenschapscommissie die betrokken zijn 
bij de aanvraag niet deel aan de besluitvorming. De wetenschapscommissie is uitgebreid met 
Leonieke Kranenburg. Haar inbreng wordt zeer gewaardeerd.  
 
Beoordeling VEN onderzoekssubsidie  

In het afgelopen jaar zijn zes aanvragen binnengekomen en deze zijn door het bestuurd 

gehonoreerd met de maximale subsidie per onderzoek van € 5000.  

1. ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen met een 

lichamelijke aandoening en een onverwerkt medisch gerelateerd trauma’ van Aendekerk en 

Utens (€5000). 
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2. ‘Early EMDR intervention to prevent PTSD in rape victims: a RCT’ van Bicanic (€1250). 

3. ‘Influence of EMDR on craving in patients with comorbid Substance Use Disorder and 

Post Traumatic Stress Disorder’ van Haenen en Gielen (€5000).  

4. ‘Effect van EMDR op symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met ASS’ van Lobregt 

– van Buuren (€1000) 

5. ‘Self‐Esteem Treatment in Anxiety positive versus negative memory representations (SETA-

trial)’ van Staring en Korrelboom (€5000) 

6. ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing versus stabilisatie in de ambulante 

behandeling van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen: een randomised controlled 

trial.’ van ter Heide (€817) 

De beoordeelde studies waren van goede/uitmuntende kwaliteit. Hoewel in 2014 meer 
aanvragen werden gedaan dan in 2013 waren de aanvragen bescheiden en is in totaal slechts 
een deel van het voor subsidie beschikbare bedrag toegekend. De posten die voor subsidie in 
aanmerking komen zijn op dit moment beperkt tot bijkomende kosten. Overwogen wordt om 
ook bepaalde personele kosten voor subsidie in aanmerking te laten komen en ook het bedrag 
dat per onderzoek kan worden toegekend te verhogen. De commissie zal een advies hierover 
in 2015 voorleggen aan het bestuur. 
Ook het komend jaar zal de wetenschapscommissie twee keer besluiten over de aanvragen. 
De data waarop de aanvragen binnen moeten zijn, zijn gewijzigd in 15 april en 15 oktober. 
 
Researchtrack en onderzoeksprijs 
De wetenschapscommissie organiseerde het afgelopen jaar twee maal een researchtrack: voor 
het Nederlandse congres en voor het Europese EMDR congres. Voor ons eigen congres was 
het voor de tweede maal dat dit werd georganiseerd, voor het Europese EMDR congres in 
Edinburgh was het een primeur. Beiden research tracks waren een groot succes zoals bleek uit 
de beoordelingen van de congresbezoekers.  
Net als vorig jaar werden de presentaties beoordeeld en er werden prijzen toegekend. ‘De 
Pluim’ voor een goede presentatie van uitstekend en vernieuwend onderzoek ging naar David 
van den Berg voor T-TIP: een groot onderzoeksproject naar traumabehandeling bij psychose. 
Daarnaast won Carlijn de Roos ‘Tegenwind’: de aanmoedigingsprijs voor goed onderzoek dat 
in niet-academische suboptimale omstandigheden tot stand is gebracht.  
 
Yanda van Rood, voorzitter Wetenschapscommissie 

DEEL VIII Verslag Special Interest Groups (SIGs) 
Jaarverslagen SIGs over 2014  

SIG EMDR en Ouderen 

Contactpersoon: Lucinda Meihuizen 
De SIG EMDR en ouderen is in 2013 met 5 leden van start gegaan. In 2014 kwamen er 2 
leden bij waardoor er nu 7 leden zijn. Allen hebben zowel de basis als vervolgcursus bij de 
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VEN gevolgd. Zij zijn werkzaam in de verpleeghuiszorg, de SGGZ ouderen en in de Basis 
GGZ.  
De SIG ouderen wil zich richten op de toepassing van EMDR bij ouderen die vaak verhoogd 
kwetsbaar zijn door cognitieve stoornissen en/of beperkingen op lichamelijk gebied. De SIG 
wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot behandeling met EMDR van PTTS, 
complexe rouw, chronische pijn etc. bij deze doelgroep. Zijn er aanpassingen nodig op de 
basis protocollen? Welke effecten hebben de behandelingen? Uiteindelijk wil de SIG bereiken 
dat er voldoende ouderenpsychologen expertise hebben in het uitvoeren van EMDR 
behandeling bij de doelgroep en dat ook ouderen de psychologische behandeling krijgen die 
zij nodig hebben.  

Wij hebben als wens op de website van het VEN als een aparte groep (net als kinderen en 
jeugd) vermeld te staan op de verwijslijst zodat wij gemakkelijk door zowel cliënten als leden 
te raadplegen zijn. De SIG is 5 keer per jaar bij elkaar gekomen: afwisselend in Utrecht en 
Gouda.  
Presentaties: 
- Parallelsessie ‘PTSS en ouderen na CVA’ door Marja Vink, op het 6e jaarcongres voor 
klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen over ‘Psycho- en neurotrauma’s’, 4 april 
2014, Utrecht. 
- Workshop over EMDR en ouderen op het EMDR congres april 2014 door Wietske 
Soeteman en Lucinda Meihuizen. 
- Presentatie ‘Psychologische behandeling van traumagerelateerde angst bij ouderen’ door 
Marja Vink, op het jubileumsymposium ‘Beyond frailty: the future of old age’van 
GERION/VUmc, 5 september 2014, Amsterdam. 
- Parallelsessie ‘EMDR bij ouderen na CVA’ door Marja Vink, op het Hersenletselcongres, 3 
november 2014, Ede.  
Publicaties:  
Hoofdstuk ‘EMDR bij ouderen’ in het nieuwe praktijkboek EMDR door Marja Vink en 
Wietske Soeteman, verschijning 2015.   
Hoofdstuk ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ door Marja Vink, Ellen Jansen 
en Akkie Zaal voor het boek ‘Neuropsychotherapie’, verschijning 2015.  

SIG EMDR en Verslaving 

Contactpersonen: Philip Jonkers en Wiebren Markus 
De SIG “EMDR en verslaving” is ontstaan na de Keynote en workshop van Michael Hase bij 
het landelijke EMDR congres in 2008.  
De SIG telt, na een doorstart begin 2014, ongeveer 10 trouwe leden.  
Het format wat nu gebruikt wordt en wat goed bevalt is dat een beperkt aantal (2-3) 
bijeenkomsten per jaar gepland worden van ongeveer 4 uur. In 2014 zijn we 2 maal 
bijeengekomen. 
Tijdens de bijeenkomsten is aandacht geweest voor een aantal vaste thema's: 
casuïstiekbesprekingen, reflectie op komend en lopend onderzoek, bespreking van ervaringen 
vanuit workshops e.d.  
Dit jaar is er een klinisch protocol (eigenlijk een set van set van protocollen) verschenen van 2 
SIG leden (Hellen Hornsveld en Wiebren Markus). Hierbij is voortgebouwd op het werk van 
pioniers als Hase, Popky, Knipe en Miller en op ontwikkelingen op het gebied van 
werkgeheugentheorie, flashforwards en positieve targets en zijn de ervaringen vanuit lopend 
onderzoek bij IrisZorg meegenomen. Het protocol biedt onzes inziens een goed uitgewerkte, 
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ge-update aanpak waarmee systematisch ervaringen opgedaan en geëvalueerd kunnen 
worden. 
 Leden van onze SIG werken met verslavingsproblematiek in brede zin, hebben bij voorkeur 
de vervolgtraining gevolgd en zijn op de hoogte van het werk van Hase en eventuele anderen.  

SIG EMDR en ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)  

Contactpersoon: Esther Leuning 
Deelnemers: Reinout Lievegoed, Liesbeth Mevissen, Herma Hagen, Vasthi Teeken, Esther 
Leuning, Petra Spuijbroek, Judith Westra, Anoes Klein Schiphorst, Erica Pijpers, Ushi Koster 
en Dirk VandenBerghe 
De SIG heeft zich uitgebreid met 1 nieuw enthousiaste lid (Dirk). Er zijn nog steeds nieuwe 
leden welkom! (toelatingseis: vervolgcursus hebben afgerond). Zoals alle jaren hebben we 
ook in 2014 vijf bijeenkomsten van 2 uur gehouden op de woensdagochtend in Zeist. Per 
bijeenkomst waren minimaal 5 en maximaal 9 leden aanwezig. In de bijeenkomsten zijn 
diverse casussen besproken, hebben we naar elkaars video’s gekeken en is meegedacht over 
elkaars behandelingen. Ook hebben we elkaar op de hoogte gehouden van ieders bezoeken 
aan congressen en workshops. Judith volgde de opleiding tot traumatoloog in België, Reinout 
en Liesbeth waren in Edinburgh, het woede en wraakprotocol werd gevold door Anous. 
Vasthi volgde de cursus BEPP (beknopte eclectische psychotherapie). Thema’s die in de 
intervisie aan bod zijn gekomen:  
- Het boekje ‘The Reason I Jump’ van Naoki Higashida werd gezamenlijk gelezen (een 
boekje van een Japanse jongen met ASS die zelf beschrijft waarom hij dingen doet). 
- Er werd een bijeenkomst gehouden met alle hulpmiddelen die wij gebruiken (picto’s, bord 
met lichtbalkje) en het idee ontstond om een ASS kid uit te brengen, waarin alle hulpmiddelen 
verzameld zijn. 
- Er is nagedacht over de start van regionale intervisies voor mensen met alleen de 
basiscursus. We overwegen deze te starten als er veel vraag naar is. Eventueel gaan we via de 
VEN mail kijken hoeveel belangstelling daarvoor is. 
- Er is aandacht geweest voor het staande blijven als medewerkers in organisaties die 
veranderen en op omvallen staan, vergoedingen die niet meer gegeven worden in eigen 
praktijken en de transitie jeugdzorg die veel onzekerheid brengt. 
Onze lijst met ‘tips and tricks’ is vertaald in het Engels en toegezonden naar onze 
buitenlandse contacten. Ella Lobrecht van Buuren heeft onze medewerking gevraagd voor 
haar onderzoek naar PTSS symptomen bij mensen met ASS en wil de effectiviteit van EMDR 
aantonen bij mensen met ASS. Ze werd hierover geïnterviewd voor het EMDR magazine. Een 
aantal leden van de SIG werken mee aan het onderzoek van Ella. Ook Esther werd hierin 
geïnterviewd over haar onderzoek naar vermindering van kernsymptomen van ASS door 
EMDR. Petra heeft op het congres een praatje gehouden over systeemtherapie en EMDR bij 
een ASS cliënt en liet daarover een mooie video zien. Kortom: nog steeds van alles te beleven 
bij de SIG! 

SIG EMDR en Eetstoornissen  

Contactpersoon: Henriëtte van der Meijden. 
De SIG is in 2014 van 10 naar 9 personen gegaan, waarvan 5 practitioners. 
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest (2 avonden en 1 hele middag). 
We streven naar een actieve participatie van de leden. Dit heeft o.a. geleid tot een 
gepubliceerd pilot onderzoek van Antonet Pepers. Uit deze pilot is een groter onderzoek 
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ontstaan naar de invloed van EMDR op lichaamswaardering en zelfwaardering bij 
eetstoornissen binnen PsyQ. We streven als SIG naar verbreding door een mogelijke 
participatie van het onderzoek van andere centra gericht op eetstoornissen. Getracht wordt 
ook in andere centra onderzoek naar EMDR te laten plaatsvinden (b.v. Ursula – FF). 
Door aanscherping van het protocol (Renee Beer) streven we naar gerichtere behandeling van 
EMDR bij eetstoornissen. EMDR zou ons inziens meer deel uit kunnen maken van de 
behandeling van eetstoornissen in de verschillende centra. 
Daarnaast wisselen we ervaringen uit en zijn we gericht op verdieping en verbetering van 
EMDR bij eetstoornissen. 

SIG EMDR en Psychose 

Contactpersoon: Matty Geurink 
De SIG Psychose heeft in 2014 drie bijeenkomsten gehad met de volgende drie thema's:  
1. Denk out-of-the-box met de werkgeheugentheorie: welke implicaties en creatieve 
toepassingen zijn denkbaar vanuit de werkgeheugentheorie voor het werkveld psychose? 
2. Toepassingsbreedte van EMDR bij psychotische stoornissen: wanneer is CGT geïndiceerd 
en wanneer EMDR? 
3. Trauma, lichaam &psychose: op welke wijze kunnen intrusieve lichamelijke ervaringen bij 
een psychotische stoornis samenhangen met trauma en hoe zouden ze behandeld kunnen 
worden? 

SIG EMDR en Verstandelijke Beperking 

Contactpersoon: Reinout Lievegoed  
Sinds het bericht over 2013 opnieuw geen opvallende ontwikkelingen, behalve een groei van 
het aantal leden naar nu 139.  
We kwamen drie keer bij elkaar voorafgaand aan de VEN-netwerkavonden, met resp. 10, 22 
en 17 deelnemers. De bijeenkomsten hebben het karakter van een intervisie; het gaat om 
uitwisseling en stimuleren. Er is vooral casuïstiek besproken, naast helaas ook de problemen 
binnen instellingen om EMDR te kunnen doen.  
Diverse leden van onze SIG hebben tijdens EMDR-congressen, zowel nationaal als in 
Europees verband, lezingen en workshops verzorgd over EMDR bij VB. 

SIG EMDR en SFT 

Contactpersoon: Annemieke Driessen  
De SIG EMDR en SFT bestaat sinds 2010 en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot 
een groeiende en bloeiende SIG met eind 2014 zo’n 30 leden.  
De SIG is ook in 2014 vijf keer bij elkaar geweest op dinsdagavond in Vergadercentrum 
Vredenburg in Utrecht. Gemiddeld waren er tussen de 13 en 16 aanwezigen per bijeenkomst.  
Het waren weer interessante en inspirerende bijeenkomsten, waar naast casuïstiek ook theorie 
en literatuur werd besproken. Zo is er een discussie geweest over de toepassing van 
Imaginaire Rescripting, Imaginaire Exposure en EMDR en hoe deze zich tot elkaar 
verhouden. Een aantal SIG leden is bezig (geweest) met schrijven en publiceren van artikelen 
over SFT en/of EMDR. Het concept hoofdstuk over SFT en EMDR van SIG leden Tilly 
Koolstra en Hellen Hornsveld, samen met Janie van Dijk, dat in het Praktijkboek deel II zal 
verschijnen, is besproken. Ook is het artikel van Annemieke Driessen dat zij samen met Erik 
ten Broeke schreef over EMDR en SFT (Gedragstherapie 47, 3, 2014) in de SIG behandeld. 
Tot slot heeft Truus Kersten een mooie publicatie op haar naam staan over SFT bij een 
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forensische patiënt (Psychotherapy, 2014). Zij heeft over deze problematiek samen met 
Herman Veerbeek een boeiende presentatie verzorgd. 

 

SIG EMDR en Forensische Zorg. 
Contactpersoon: Herman Veerbeek. Vanwege drukte heeft Herman zijn rol als contactpersoon 
per januari 2015 overgedragen aan John Kersten en Nina ten Hoor. Er hebben in 2014 in 
totaal drie bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste werd verzorgd door Alfons Crijnen en 
ging over preventieve hulpverlening aan zwangere tienermoeders. In de tweede bijeenkomst 
liet Herman Veerbeek  
middels videomateriaal zien hoe hij EMDR inzet bij de delictverwerking van (vaak) 
langgestrafte gedetineerden. De derde bijeenkomst stond in het teken van stalking, met 
presentaties van Sabine Tjon Pian Gi, Jaap Wanningen en Nina ten Hoor. De bijeenkomsten 
werden bezocht door 15-20 mensen. Er is inmiddels een vaste kern van bezoekers ontstaan die  
grotendeels bij De Waag werkzaam zijn. Voor 2015 is het onze wens om ook  
meer mensen uit andere (forensische) instellingen aan te trekken.  
 

SIG EMDR en Vroegkinderlijke Traumatisering 

Contactpersoon:  
Terugblik 2014 en vooruitblik 2015: We zijn met 11 leden, komen 4 maal per jaar bijeen, 
opkomst is goed. Onze laatste vergadering is wegens veel afmeldingen doorgeschoven naar 
januari dit jaar. 
Een van Onze doelstellingen van afgelopen jaar is geweest om een genuanceerd standpunt in 
te nemen in de ogenschijnlijke controverse: eerst stabiliseren versus direct traumaverwerking. 
We zijn –door middel van casuïstiek, klinisch ervaring en mogelijk onderzoek- aan het 
beschrijven bij welke doelgroep je niet meteen kunt starten en beschrijven wat stabiliseren nu 
eigenlijk wel en niet inhoudt. We hebben met elkaar literatuur gelezen over behandeling van 
cliënten met dissociatie. Komend jaar gaan 2 leden van de SIG een netwerkavond verzorgen 
bij de VEN over complex trauma/dissociatie en gaan we ons oriënteren op kennisoverdracht 
onder therapeuten, o.a. inventariseren binnen lesgevende instanties wat zij aan educatie geven 
over complex trauma/dissociatie en een training opzetten over dit onderwerp. 

SIG EMDR en Hoofdpijn 

Contactpersonen: Coosje Hordijk en Astrid Rijkes 
De SIG –Hoofdpijn telde in 2014 meer leden dan vorig jaar en op dit moment hebben we 22 
actieve en 7 slapende leden. Een aantal mensen (5) heeft over het algemeen door tijdgebrek en 
andere keuzes opgezegd. In 2014 waren 2 bijeenkomsten en 1 verdiepingsdag gepland.  
Uiteindelijk is alleen de bijeenkomst op 12 maart doorgegaan. De bijeenkomst in oktober is 
niet doorgegaan i.v.m. vele afmeldingen door drukte o.a. door de GGZ-ontwikkelingen. 
Tijdens de bijeenkomst is tijd besteed aan casussen en ontwikkelingen en 
wetenswaardigheden. Berno van Laerhoven is op de studie dag over N=1 van Van Vlaeyen 
geweest en doet verslag met een suggestie voor meetpunten. Er bestaat wel een wens om 
onderzoek te doen, maar dat is nog niet van de grond gekomen.  
Op 27 mei is in Zwolle een verdiepingsdag georganiseerd met als expertspreker gynaecologe 
Ingrid Pinas die een presentatie heeft gehouden over menstruele migraine (hoofdpijn en 
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hormonen) en alle vragen beantwoordde. In de middag is er veel ruimte geweest voor 
casuïstiekbespreking. Het was een inspirerende dag. 
Er is een continue ontwikkeling m.b.t. het aanscherpen en verbeteren van het protocol en we 
hopen in februari 2015 een nieuwe versie klaar te hebben. 
In 2015 zal er weer een I-EMDR bij hoofdpijn plaatsvinden, georganiseerd en gegeven door 
Astrid Rijkes. 
Veel SIG-leden zijn betrokken bij de SIG, maat het aanwezig zijn in Utrecht op vergaderingen 
is voor velen een forse tijdsbelasting door de reistijden. We zoeken naar mogelijkheden die 
acceptabel zijn. In het noorden (Groningen en Zwolle) zijn enige tijd intervisiegroepen actief 
geweest om de werkwijze onder de knie te krijgen. 

SIG EMDR en Preverbaal Trauma 

Contactpersoon: Marianne Went  
We hebben in 2014 4 bijeenkomsten gehad, waarin we elkaar beter hebben leren kennen, door 
zichtbaar te maken wat we in onze eigen praktijk doen m.b.t. preverbaal trauma. We hebben 
gewerkt aan de hand van een aantal artikelen (o.a. van de hand van eigen SIG leden) en 
videomateriaal. 
De bijeenkomsten vonden plaats in Den Dolder op dagen waarop de VEN ruimtes had 
gehuurd. Twee bijeenkomsten waren gepland op een dinsdagavond in Utrecht in 
zalencentrum Vredenburg. Een ervan is afgezegd omdat er te weinig deelnemers aanwezig 
konden zijn. 
Naar aanleiding van deze ervaringen is er een nieuwe discussie ontstaan over de praktische 
invulling en over de inhoud. 
De deelnemers komen uit alle delen van het land en de reistijd is dus voor velen lang. 
Nadeel van de koppeling aan de trainingen in Den Dolder: facilitators en trainers konden 
slechts de helft van de ochtend aanwezig zijn, er bleven slechts enkelen over om verder te 
gaan. Op een avond door de week is de reistijd te lang voor mensen van ver. 
Op basis hiervan is een nieuw plan gemaakt voor 2015: 

- Twee bijeenkomsten per jaar die langer zijn in tijd. (bijv. 9.00 uur tot 15.00 uur) 
- Op een wisselende plek, bijvoorbeeld gekoppeld aan de werkplek van een van de 

deelnemers. 
Als voorwaarde voor deelname staat al vanuit 2013:  
Deelnemers moeten practitioner zijn (of bij uitzondering zeer ver gevorderd in het 
opleidingstraject) en aantoonbaar actief met PVT. Voorlopig houden we als maximum 20 
deelnemers aan. 
Doel is kennisontwikkeling op het gebied van PVT en EMDR/Traumabehandeling ( 
geformuleerd in 2013): 
Er zijn twee behandellijnen onderscheiden:  

1. De behandeling van preverbaal trauma bij kinderen 
2. De behandeling van preverbaal trauma bij volwassenen 

Er wordt nu gewerkt op basis van het protocol van Katie O’Shea en Sandra Paulsen en op 
basis van het protocol van Joan Lovett ( c.q. de bewerking van Carlijn en Renee). 
In de artikelen die resp. Jacqueline Jansen en Marianne Went schreven wordt casuïstiek 
uitgewerkt die werkt als een richtlijn voor de verschillende deelnemers. 
In het nieuwe jaar 2015 gaan we verder door op de theoretische onderlegging van ons 
praktijkwerk. We gaan dit doen aan de hand van artikelen, casuïstiek, contact met experts etc. 
Er zijn voorzichtige initiatieven om onderzoek op te zetten.  
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Literatuur ideeën: De artikelen die Ad noemde op de supervisorendag in zijn presentatie over 
Stabilisatie versus Directe Traumabehandeling: zin en onzin. 
Daarnaast is er het nieuwe boek van Joan Lovett: trauma-attachment tangle. 
Verder is een contact met de SIG Complex Trauma ( voorheen Dissociatie) gepland. 
De vraag in hoeverre binnen een SIG het werken met volwassenen en het werken met K&J te 
combineren is/ blijft. 

SIG EMDR en Sensorimotor Psychotherapy 

Contactpersoon Femke Popma. 
In het najaar van 2014 is er een oproep uitgegaan via de VEN-mail en op 3 november is er een 
startbijeenkomst geweest waarbij 10 personen aanwezig waren. Dit heeft alvast geleid tot veel 
ideeën over de combinatie EMDR en SP. In 2015 kunnen we meer vertellen.  

 

SIG EMDR en Culturele diversiteit 

Contactpersoon: Gusta Boland.  
Deelnemers  aan de SIG EMDR en culturele diversiteit zijn: Gusta Boland,  Harry van Els, 
Anca de Bruin, Poly Papageorgiou, en Marcella Udenhout (vanaf 2013) en in 2014 zijn erbij 
gekomen:  Halil Örücucü  en Ine Vink. Helaas is Hafida Saghraoui afgevallen wegens 
verhuizing naar Zuid Limburg. We zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding. 
De SIG is in 2014 vier keer bij elkaar gekomen. De SIG stelt zich nog steeds ten doel om 
ervaringen in de EMDR bij cliënten met diverse culturele achtergronden te bundelen en in een 
later stadium over te dragen aan  geïnteresseerde collega’s.  We hebben tijdens de 
bijeenkomsten verschillende casussen besproken en ervaringen uitgewisseld.  Ook nieuwe 
inzichten, o.a. uit het internationale congres in Edinburgh zijn gedeeld. SIG leden hebben ten 
behoeve van het hoofdstuk in het Praktijkboek EMDR II van Harry van Els en Jeroen 
Knipscheer ervaringen en materiaal aangeleverd in het bijzonder over specifieke 
aandachtspunten bij  Cognitive Interweaves bij niet westerse cliënten. Met  ons plan om onze 
behandelervaringen systematischer te gaan bundelen en zodoende een ‘body of knowledge’ te 
ontwikkelen zijn we  door tijdsgebrek nog niet zo ver gevorderd. 
SIG-leden hebben een bijdrage geleverd aan (het bemiddelen bij ) het vertalen van brochures 
over EMDR. Door 3 leden van de SIG is op het Landelijk EMDR-congres van 12 april 2014 
een workshop over EMDR en culturele diversiteit verzorgd die goed bezocht is.  In EMDR 
Magazine 06 (december 2014) is een interview verschenen met de contactpersoon van de 
SIG.  
 

DEEL IX Verslag protocollencommissie 
De protocollencommissie bestond 2014 uit Indra Spierts, Tilly Koolstra, Marion van Schaik 
en Franka Groote (voorzitter). De commissie heeft in 2014 eenmaal vergaderd. Tijdens de 
periode van de evaluatie van de protocollen  was er veelvuldig overleg per email.  
In oktober is gestart met de evaluatie ronde 2014 van de protocollen en formulieren. Omdat er 
in de vorige evaluatieronde weinig feedback van supervisoren was en vanuit de trainers 
auteurs signalen kwamen dat ze met name door het werken met de protocollen in de 
opleidingsgroepen een aantal verbeter punten waren tegen gekomen is besloten dit jaar de 
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trainers en auteurs de protocollen te laten evalueren: 
 

• Standaard protocol 

• Kinder- en jeugd protocol 

• Linksom protocol 

• Rechtsom protocol & Voorbereidingsformulier kernopvattingen 

• RDI protocol 

• Blauwdruk casusconceptualisatie & Toelichting casusconceptualisatie 

• Supervisiebeoordelingsformulier standaard protocol EMDR &  practitioner EMDR 

 

Bij elke evaluatieronde let de commissie op de volgende punten:  

• Het  “up to date” houden:  wat zijn de nieuwe inzichten/ onderzoeksresultaten die zo 

mogelijk kunnen worden verwerkt. 

• Het gebruikers gemak verbeteren: welke knelpunten kunnen worden opgelost.  

• Het verbeteren van taal- en typefouten.   

 
Er zijn veranderingen  aangebracht in het standaard protocol, het linksom protocol en het RDI 
protocol. Het casusconceptualisatie formulier en het toelichtingsformulier CC hebben een 
flinke revisie ondergaan. Verder wordt er gewerkt aan het aanpassen van het practitioner 
supervisiebeoordelingsformulier dat aangepast moet worden aan de nieuwe opleidingseisen, 
en aan moet sluiten op de differentiatie volwassenen en kinderen-jeugd. De verwachting is dat 
dit in de loop van voorjaar 2015 klaar zal zijn. 
Het afgelopen jaar hebben Carlijn de Roos en Renee Beer, in overleg met de supervisoren K& 
J en de protocollencommissie, kinder- en jeugd versies van het Linksom, Rechtsom en RDI 
protocol gemaakt.   
Deze nieuwe K & J versies zijn inmiddels in gebruik en afgestemd op de veranderingen in de 
volwassen protocollen.  Ze zullen in de evaluatieronde van 2015 samen met de andere 
protocollen geëvalueerd worden. 
Het komende  jaar zal er opnieuw een evaluatieronde plaats vinden waarbij de supervisoren 
en supervisoren i.o. om hun feedback gevraagd wordt, de evaluatieronde zal om voldoende 
tijd te hebben alle nieuwe formulieren ook goed te evalueren  in juni starten. 
Namens de protocollencommissie, 
Franka Groote (voorzitter) 

 

DEEL XI Verslag penningmeester 

Toelichting financieel overzicht 2014. 

2014 is met een verlies van € 19.000 afgesloten en dat lijkt in eerste instantie zo’n  €  8.000 

minder dan we hadden gepland. Bij het verlies moet echter een bedrag van zo’n €  23.500 

worden opgeteld. Dat is het niet bestede gedeelte van het gereserveerde bedrag voor subsidie 

wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar is wel meer dan het geoormerkte bedrag van € 30.000 

hieraan uitgegeven  De ‘pot’ was voor 2014 echter extra gevuld doordat in 2012 en 2013 
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minder was uitgegeven dan de hiertoe gereserveerde bedragen. Als we het overgehouden 

subsidiëringsbedrag verrekenen, hebben we zo’n € 15.000 meer uitgegeven dan begroot.  

 

Waar komt het verlies door? 

De inkomsten zijn in 2014 ongeveer € 15.000 hoger uitgevallen. We hebben toch weer meer 

nieuwe leden dan was verwacht. Ook het congres en de workshops hebben meer geld 

opgeleverd dan we hadden ingeschat. Het congres en de workshops zijn goed bezocht, en daar 

zijn we als bestuur uiteraard zeer blij mee. 

De uitgaven zijn, na verrekening van de nog uit te geven subsidiëring van onderzoek  

(€ 23.500), zo’n € 30.000  hoger uitgevallen dan was begroot. Daar zijn drie kostenposten 

verantwoordelijk voor. 

1. De kosten aan het secretariaat, het kloppende hart van de vereniging kant, is zo’n € 12.000 

hoger uitgevallen. Met de toestroom van de leden nemen de activiteiten van het 

secretariaat en daarmee de kosten, evenredig toe, zelfs iets meer dan evenredig.  

 

 
 

Gemiddelde kosten secretariaat per 

lid 

    
2011 2012 2013 2014 

€ 31,36 € 30,95 € 35,99 € 37,04 
 

2. We werken binnen de vereniging met drie automatiseringssystemen: a. Snelstart, 

frontoffice (administratieprogramma); b. PE-online (accreditatieprogramma; c. I-Cloud 

(gegevensopslag programma). De implementatie van een gedeelte van frontoffice en van 

PE-online is moeizamer verlopen dan we hadden gewenst. Met name de inschrijving van 

het congres 2014 heeft daardoor tot onaanvaardbaar veel problemen geleid. Damage 

control was noodzakelijk. Dat alles heeft de kosten doen opstuwen, zo’n € 14.000 hoger 

dan was verwacht. Met het oog op het Europese congres in 2016 is het van groot belang 

dat we nu wel de belangrijkste kinderziektes van de automatiseringssystemen achter ons 

hebben liggen. 
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3. De Kinder- en jeugdfilm, inhoudelijk en vanuit pr-perspectief gezien een enorm succes, is 

zo’n € 6.500 duurder geworden dan we een jaar geleden hadden kunnen voorzien. Wij 

hopen met de verkoop van de film aan onze zusterorganisaties in Europa, een gedeelte van 

de kosten terug te kunnen verdienen.  

 

Verder is van belang om te noemen de vorig jaar nog volstrekt onvoorziene kosten (bijna  

€ 5.000) met betrekking tot de totstandkoming van de vermoedelijk in mei 2015 op te richten 

Federatie: een inhoudelijk en politiek samenwerkingsverband van de VEN met 8 andere 

(beroeps- en wetenschappelijke) verenigingen. 
 

Toelichting begroting 2015 

Het is het komende jaar de bedoeling dat we fiscaal veilig rond een vermogen van € 100.000 

blijven ‘hangen’. De begroting toont een verlies van € 25.000 maar dat is volledig toe te 

schrijven aan de verwachte uitgave aan het door ons te organiseren Europees congres in 2016. 

Uiteindelijk krijgen we dat geld in 2016 weer (ruim)  terug als we de te verwachten winst 

maken op dat congres. Zonder die € 25.000 verwachten we een zelfde bedrag aan inkomsten 

en uitgaven (€ 344.000). 

Vergeleken met 2014 zullen de inkomsten naar verwachting met zo’n € 33.000 stijgen. We 

verwachten zo’n 250 nieuwe leden (ruim € 26.000) en tevens verwachten we dat het congres 

en workshops weer winst zullen opleveren (€ 30.000). 

Vergeleken met 2014 zullen de uitgaven met € 39.000 toenemen. Met aftrek van de eerder 

genoemde uitgave (en verwachte teruggave) van € 25.000 aan het Europese congres 2016 is 

dat feitelijk ongeveer € 14.000. De kosten van het secretariaat zal door de invoering van het 

PE-online systeem en de toename van het aantal leden weer stijgen, ruim € 5.000. 

Het PE-systeem zal ons geld kosten (ledendossier en kosten per handeling) maar ook geld 

opleveren, aangezien we afgelopen maanden begonnen zijn met geld te vragen voor 

aanvragen van accreditatie door de VEN. De afgelopen jaren hebben we daar geen geld voor 

gevraagd om de VEN aantrekkelijk te maken om accreditatie bij aan te vragen.  

We hebben besloten om de het totale bedrag aan subsidiering van wetenschappelijk 

onderzoek m.b.t. EMDR, dat bestaat uit de jaarlijkse € 30.000 plus het restant van de 

afgelopen jaren (€ 23.573 eenmalig te verminderen met € 10.000. Blijft er een bedrag over 

van € 43.573. 

We verwachten € 7.500 uit te geven aan belangenbehartiging VEN. Een gedeelte gaat naar de 

professionele kracht die we hebben ingehuurd om de officiële stukken waaronder de statuten, 

het huishoudelijk reglement, en het reglement opleiding en registraties, volledig te herzien en 

klaar te maken voor de beoogde verandering lidmaatschapsstructuur.  

€ 6.000 is uitgetrokken om de VEN Website te professionaliseren.  
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We houden er rekening mee dat we in 2015 een nieuwe supervisorenopleiding zullen starten, 

ook al is dat op dit moment nog allerminst zeker.  

 

Op 31-12-2014 was het vermogen van de Vereniging € 107.768 

We verwachten op 31-12-2015 een zelfde vermogen te hebben: € 107.768  
 


