
 
AGENDA LEDENVERGADERING 
VERENIGING EMDR NEDERLAND 
 
Donderdag 23 maart 2017, 19.30 – 20.30 uur te Amersfoort, De Eenhoorn. 
 
1. Opening door de voorzitter van de Vereniging EMDR Nederland, Carlijn de Roos 
 
2. Presentielijst 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
 
4. Notulen ledenvergadering d.d. 22 maart 2016 
 
5. Jaarverslag 2016 Toelichting van bestuur en commissies 

5.1.   Jaarverslag Bestuur door Carlijn de Roos 
5.2.   Jaarverslag Belangenbehartiging, federatie door Annemieke Driessen 
5.3.   Jaarverslag Opleidingscommissie door Marcella Udenhout 
5.4.   Jaarverslag Supervisorencommissie door Do Doeksen 
5.5.   Jaarverslag Congrescommissie door Patricia Waaijman 
5.6.   Jaarverslag Klachtencommissie door René van Stralen 
5.7.  Jaarverslag PR-commissie door Rik Knipschild 
5.8.   Jaarverslag Wetenschapscommissie door Leonieke Kranenburg 
5.9.  Jaarverslag Special Interest Groups door Annemieke Driessen 
5.10. Jaarverslag Protocollencommissie door Franka Groote 
5.11.  Jaarverslag EMDR Magazine door Iva Bicanic 
5.12.  Jaarverslag Financiën door Hans-Jaap Oppenheim 
 

6. Financiën 
6.1.   Verklaring van de accountant  
6.2.   Dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid 
6.3.   Begroting 2017 

 
7. Contributie 

Vaststellen contributie 2018 
 

8. Voorstel wijzigingen HR 
     

9. Samenstelling bestuur 
Roulatieschema bestuursleden. Mondelinge toelichting door Carlijn de Roos.  
- Herma Hagen treedt af en stelt zich niet verkiesbaar 
- Rik Knipschild stelt zich verkiesbaar met als speciale taak: PR-commissie 

 
10. Rondvraag en sluiting  
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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging EMDR Nederland 
22 maart 2016  19.30 – 20.30 uur 
De Eenhoorn, Amersfoort 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Carlijn de Roos (voorzitter), Hans-Jaap Oppenheim 
(penningmeester),  Ad de Jongh, Joany Spierings, Sjef Berendsen, Herma Hagen en Iva 
Bicanic 
Gast: Marnix de Romph 
 
1. Opening 
De voorzitter, Carlijn de Roos, heet iedereen van harte welkom.  
Er wordt stilgestaan bij de terroristische aanslagen in Brussel en de slachtoffers. Door 
de extra veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer zijn er mogelijk minder leden 
naar de ALV gekomen of zitten mensen nog vast vanwege problemen met het openbaar 
vervoer.  
 
2. Presentielijst 
Aantal aanwezigen: 2 aspirant-leden en 56 leden en 7 bestuursleden 
De presentielijst ligt ter inzage op het secretariaat. 
 
3. Federatie toelichting door Marnix de Romph, directeur P3NL 
Marnix de Romph stelt zich voor aan de leden. Vanaf 1 januari jl. is hij voor de helft 
van zijn tijd in dienst van 3PNL en daarnaast werkt hij ook voor de beroepsvereniging 
ONT, dit is Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.  
P3NL bestaat inmiddels één jaar. Hij neemt in het kort de geschiedenis door van P3NL. 
P3NL is ontstaan naar aanleiding van  intensief overleg van partijen in het veld vanuit 
de inhoudelijke behoefte tot samenwerking. Binnen P3NL werken NIP, NVGzP, NVO, 
NVRG, NVVS, VCgP, VEN, VGCt, VKJP samen.  P3NL heeft een gezamenlijke 
ambitie namelijk het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënten en het 
verbeteren van professionele beroepsbeoefening. 
De centrale thema’s zijn: psychologische zorg in B-GGZ en S-GGZ en werken volgens 
richtlijnen als standaard. Aanvullende onderwerpen zijn: beroepenstructuur, relatie 
zorgverzekeraars, uitwerking basis- en specialistische-GGZ.  
De behaalde resultaten van P3NL tot nu toe zijn:  
1. Geen macro korting op GGZ 
2. Aanzet tot transparantie voor cliënten / zorgverzekeraars / instellingen en 

vrijgevestigden 
3. Meer aandacht voor regie van de cliënt 
4. Basis gelegd voor vermindering administratieve druk (‘Het roer moet om’) 
5. Extra investering om vrijgevestigden te koppelen aan TTP  

(DBC-Informatiesysteem, DIS) 
6. P3NL bepaalt 80% van de vastgestelde meerjarenagenda GGZ 

 
Concluderend: P3NL bundelt krachten van 20.000 psychologen, pedagogen en 
psychotherapeuten in de gezondheidszorg.  Bundeling wordt door externe stakeholders 
enthousiast verwelkomd. Er zijn beperkte middelen en mankracht in 2015 en 2016 dus 
het is van belang een duidelijke focus te hebben in 2016.  
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4. Mededelingen van het bestuur 
Carlijn deelt mee dat de VEN o.a. vanwege de overgangsregeling eind 2015 veel 
nieuwe leden heeft gekregen. Totaal zijn er in het afgelopen jaar meer dan 1.000 leden 
bijgekomen waarvan in de laatste 4 maanden ruim 800 leden. Zelfs tijdens de 
Kerstdagen bleven de aanvragen binnenstromen. Het bestuur is hier erg verheugd over, 
omdat de VEN mede hierdoor een krachtige stem in het veld heeft gekregen. Hieronder 
de grafiek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Notulen ledenvergadering d.d. 24 maart 2015 en 7 april 2015 
Bij de aanwezige documenten is alleen de eerste pagina van de notulen zichtbaar. 
Daardoor kan niet ter plekke meegelezen worden. Carlijn vraagt aan de leden om 
opmerkingen over de notulen te mailen naar vereniging@emdr.nl.  
De notulen worden hierbij geaccordeerd met dank aan Desiree van Balen. 
 
6. Jaarverslag 2015 Toelichting van bestuur en commissies 
 
6.1 Jaarverslag van het bestuur door Carlijn de Roos 
Het bestuur heeft een heel druk jaar achter de rug. Samen met de Opleidingscommissie 
is hard gewerkt aan het ROR (Reglement Opleidingen en Registraties). 
De regelgeving betrof 4 groepen in het opleidingstraject, de uitwerking voor iedere 
groep nam meer tijd in beslag dan verwacht. Het betrof de volgende groepen (aspirant) 
leden: 

 Tussen basis- en vervolgtraining 
 Tussen vervolgtraining en practitionerschap 
 Practitioners 
 Supervisoren 

Vanwege de koppeling van het lidmaatschap aan het practitionerschap ligt voor de hand 
dat leden nu op de verwijslijst geplaatst kunnen worden op het moment dat ze gewoon 
lid/practitioner zijn geworden. Dit besluit is ingegaan bij de start van de 
overgangsregeling op 1-1-2016. Gewone leden die nog geen practitioner zijn, mogen 
nog tot 1 januari 2021 op de verwijslijst blijven staan. 
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6.2 Jaarverslag Belangenbehartiging, federatie door Annemieke Driessen 
Vorig jaar heeft de ALV (VEN) ingestemd met toetreding van de VEN tot de Federatie 
P3NL. De VEN is in de ledenraad van P3NL vertegenwoordigd; eerst door Herma 
Hagen en later in het jaar door Annemieke Driessen. De ledenraad is in 2015 vier keer 
bijeengekomen. Naast de ledenvergadering zijn er drie commissies actief in de 
federatie, te weten de commissie Jeugd, de commissie Beroepenstructuur en de 
commissie Bekostiging.  De VEN is in alle drie de commissies vertegenwoordigd. Sinds 
de oprichting is er gewerkt aan een beleidsplan en een inhoudelijke prioritering aan de 
hand van het zogenaamde 10-puntenplan waar Marnix de Romph al over vertelde.  
Verder heeft P3NL afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan het Kwaliteitsstatuut, de 
Toekomstagenda van de GGZ en ook is er succesvol gelobbyd voor behoud van 
financiering van de zgn. stoornissen 'anders gespecificeerd' in de DSM 5.  
Om de zorgverzekeraars van meer inhoudelijke input voor hun zorginkoop te voorzien, 
heeft P3NL in november 2015 een succesvolle werkconferentie georganiseerd voor de 
zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS.  
Voor komend jaar staat verdere uitwerking van het beleidsplan (10 punten) op de 
agenda. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemende 
verenigingen, hun achterban én natuurlijk van de patiënten staat hierin voorop. 
 
6.3 Jaarverslag van de Opleidingscommissie door Marjolein Wansink 
De OC heeft naar aanleiding van het besluit van de ALV samen met het bestuur de 
lidmaatschapsstructuur uitgewerkt. Er zijn 613 practitioners en 48 supervisoren. 
De OC is op zoek naar 2 nieuwe leden en Marjolein nodigt geïnteresseerden uit om zich 
bij hen aan te melden. Carlijn spreekt haar dank uit namens het bestuur voor het vele en 
zorgvuldige werk van de OC.  
 
6.4 Jaarverslag van de Supervisorencommissie door Do Doeksen 
Do meldt dat de bezetting is veranderd en dat zij Marjan de Haan vervangen heeft. 
De supervisorencommissie houdt zich bezig met de jaarlijkse supervisorendag en de 
supervisorenopleiding in 2016. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de opleiding 
verzonden met een brochure. Merlijn van Eijk zal Geke Konijnenberg gaan vervangen. 
 
6.5 Jaarverslag Congrescommissie door Sjef Berendsen 
Sjef deelt mee dat eind maart de Early Bird korting afloopt voor het Europees Congres 
en roept iedereen op om zich in te schrijven. Naast inhoud en een heel inspirerend 
programma is er ook een leuke beachparty. De congrescommissie houdt zich ook al 
bezig met het Nationale Congres in 2017. De locatie is vanwege het toenemend aantal 
bezoekers veranderd, dit is geworden ‘De Fabrique’ in Maarssen. Het is ook een 
karakteristieke, sfeervolle locatie.  
 
Vraag vanuit de zaal: “Waarom kunnen we niet alleen voor de zaterdag  boeken voor 
het Europees Congres?”. 
Antwoord Sjef: “EMDR Europe bepaalt hierin de regels en daar wij mogen wij helaas 
niet van afwijken”. 
Vraag vanuit de zaal: “Is er al meer bekend over de parallelsessies”? 
Antwoord Sjef: “Dit staat allemaal op de website http://www.emdr2016.eu/ ”. 
 
6.6 Jaarverslag Klachtencommissie door René van Stralen 
De klachtencommissie is niet aanwezig en er zijn ook geen klachten binnen gekomen. 
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6.7 Jaarverslag van de PR commissie door Iva Bicanic 
Rik Knipschild is helaas verhinderd. 
Iva meldt dat na de zomer de PR-commissie herstart is. Er zijn inmiddels 13 leden en de 
doelen voor 2016 zijn als volgt: Ondersteunen van de congrescommissie, zichtbaar en 
actief zijn op alle ‘social media’, verder bouwen aan de nieuwe website waaraan Hieke 
Bos ook heeft meegewerkt. Carlijn merkt op dat de aankondiging (VEN-mail) over de 
nieuwe website binnenkort volgt. 
 
6.8 Jaarverslag van de Wetenschapscommissie door Leonieke Kranenburg 
Leonieke deelt mee dat Suzanne van Veen voortaan ook deel uitmaakt van de 
commissie. Het afgelopen jaar zijn er negen aanvragen ontvangen waarvan er vijf zijn 
gehonoreerd. Nieuwe subsidieaanvragen kunnen tot 15 april worden ingediend. Het 
formulier is te downloaden op de website. Een wijziging ten opzichte van het oude 
reglement is dat kosten voor onderzoeksassistentie -onder bepaalde voorwaarden- nu 
wel voor subsidie in aanmerking komen. 
Ook heeft de wetenschapscommissie het afgelopen jaar voor de derde keer op het 
nationaal congres de Researchtracks georganiseerd. Er komt een nieuwe rubriek in het 
EMDR magazine van de wetenschapscommissie, waarin net gepromoveerden over 
EMDR worden geïnterviewd. 
 
6.9 Jaarverslag Special Interest Groups door Annemieke Driessen 
Op dit moment telt de vereniging 16 SIGs, waarvan er twee in oprichting zijn en er 
eentje slaapt. In alfabetische volgorde zijn dit: ADHD, autisme, culturele diversiteit, 
eetstoornissen, forensische zorg, hoofdpijn, ouderen, preverbaal trauma, psychose, 
schematherapie, sensorimotor psychotherapie, somatiek, verslaving, verstandelijke 
beperking, vroege interventies en zwangerschap.  
De SIGs variëren in grootte van enkele tot 139 leden en komen per jaar meestal een keer 
of 3 tot 5 bij elkaar. De inhoud varieert van intervisie en casuïstiekbespreking tot het 
opzetten van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van specifieke 
aanpassingen bij de betreffende doelgroep. Een aantal SIG-leden heeft presentaties 
verzorgd op het EMDR congres of een hoofdstuk geschreven in het nieuwe EMDR 
praktijkboek deel II. De SIG Sensorimotor psychotherapie en de SIG Forensische Zorg 
hebben zich afgelopen jaar in het EMDR Magazine gepresenteerd. 
In januari zijn alle SIGs, zoals elk jaar, voor een jaarvergadering bijeen gekomen om 
ervaringen uit te wisselen. Hier bleek dat lang niet alle SIGs erkenning hebben 
aangevraagd. De SIGs worden van harte uitgenodigd om dit alsnog te doen. Kijk op de 
website voor de voorwaarden en het aanvraagformulier voor erkenning.  
 
6.10 Jaarverslag Protocollencommissie door Carlijn de Roos 
Franka Groote is niet aanwezig. Carlijn meldt dat de meeste protocollen al een grondige 
revisie achter de rug hebben. Er zijn steeds minder veranderingen nodig omdat de 
huidige versies voldoen. 
 
6.11 Jaarverslag EMDR Magazine door Iva Bicanic 
De redactie is het afgelopen jaar gegroeid met 11 leden. De hoofdredactie, Ad en Iva, is 
dezelfde gebleven. Er worden hoge eisen gesteld aan het beeldmateriaal. 
Nieuw is dat losse interviews ook verspreid worden via ‘social media’. De oplage is nu 
4.000 stuks. Cursisten ontvangen na afloop van de training ook het EMDR Magazine, 
zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de activiteiten van de VEN. 
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6.12 Jaarverslag Financiën door Hans-Jaap Oppenheim 
Hans-Jaap licht het overzicht toe van 2015. 
In 2015 is er een winst geboekt van € 23.191- terwijl  € 0,- was begroot.  
Aan de inkomstenkant zijn de inkomsten  € 339,- lager uitgevallen.  
 
De uitgaven waren € 23.530,- lager dan begroot. Redenen hiervoor zijn: 
1) De supervisorenopleiding is verschoven naar 2016 ( € 3.500,-) 
2) Wetenschappelijk onderzoek minder uitgegeven dan begroot (€ 22.248,-) 
3) Kosten voor de nieuwe website en PE-Online zijn verschoven naar 2016 
Daarnaast is er meer uitgegeven aan netwerkbijeenkomsten (€ 3.986,-), stijging van de 
kosten van EMDR Journal (vanwege het aantal leden à € 3.780,-), raadplegen 
accountant i.v.m. btw vraagstuk (€ 3.514,-) en toename van bestuursondersteuning 
vanwege de overgangsregeling (€ 16.057,-).  
 
Afscheid van Truus Custers 
Hans-Jaap deelt mee dat de cijfers altijd werden aangereikt door Truus Custers. Truus 
(secretariaat) stopt met haar werk en gaat met pensioen . Ze neemt vandaag afscheid van 
de VEN. Hans-Jaap leest uit het 10-jarig VEN boek voor hoe Truus destijds bij de VEN 
is gekomen samen met Desiree. Hans-Jaap merkt op dat Truus altijd uitzonderlijk goed 
werk heeft geleverd. Ze ontvangt hiervoor een warm applaus van alle aanwezige leden 
en als dank wordt haar een cadeau aangereikt. 
 
7. Financiën  
 
7.1 Verklaring van de accountant 
De accountant heeft geen opmerkingen gemaakt en heeft een samenstellingsverklaring 
afgegeven. 
 
7.2 Dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid 
De voorzitter vraagt de zaal om dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid van 
2015. 
Na stemming onder de leden: Tegen: 0, Onthouding: 0, Voor: 63 
 
7.3 Begroting 2016 
Hans-Jaap meldt dat we dit jaar te maken krijgen met het btw-vraagstuk! Lastig is dat 
we nog steeds aan het onderhandelen zijn met de belastingdienst over de btw.  
We weten wel dat andere verenigingen zoals de VGCt, NIP, NVO niet over de volledige 
contributie-inning btw hoeven te betalen.  
Hans-Jaap heeft in de begroting een schatting gemaakt van de te ontvangen en af te 
dragen btw. Hij is daarbij van het worst-case scenario uitgegaan. De totale inkomsten 
zijn begroot op € 561.123,-. Vanwege de contributieverhoging van € 10,- en de stijging 
van het ledenaantal ontvangen we  € 160.000,- aan extra inkomsten. 
De winst van het Europees congres wordt geschat op € 50.000-. De helft van de winst 
gaat, volgens afspraak, naar EMDR Europe. Mocht de VEN toch met verlies te maken 
krijgen dan wordt de helft van het verlies door EMDR Europe opgebracht. 
Aan de uitgavenkant wordt een forse toename verwacht van de kosten van het 
secretariaat onder andere door het snel toenemend aantal leden. Deze zijn begroot op  
€ 130.000,-. Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek is totaal begroot op € 52.248,- 
Andere hoge kosten zijn: website en ledendossier PE-online. De btw afdracht is geschat 
op € 94.427,-. 
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8. Contributie 
Vaststellen contributie 2017 
Hans-Jaap vraagt de aanwezige leden of hij een ‘blanco check’ mag uitschrijven voor 
het vaststellen van de contributie voor 2017 om de feitelijke verhoging van de begroting 
als gevolg van de btw kwestie op de vangen. Hij vraagt om instemming voor een 
verhoging van maximaal € 11,50. Mocht het btw bedrag lager uitvallen, dan zal de 
verhoging ook lager uitvallen. 
Na stemming onder de leden: Tegen: 0, Onthouding: 0, Voor: 63 
Alle aanwezige leden gaan akkoord met een maximale verhoging van € 11,50. 
 
9. Voorstel ALV wijziging Huishoudelijk Reglementen 
Bij het implementeren van het ROR zijn nog een aantal inconsistenties ontdekt tussen 
het HR en het ROR. Deze zijn beschreven en opgelost in het voorstel aan de ALV.Het 
gaat o.a. om de geldigheid van het aspirant lidmaatschap en wat VEN-NOTEN wel en 
niet mogen.  
Tegen: 0, Onthouding: 0, Voor: 63 
Alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
10. Samenstelling bestuur 
Rooster van aftreden 
Sjef Berendsen  treedt af en stelt zich opnieuw verkiesbaar.  
De voorzitter maakt de schriftelijke uitslag bekend: 
Sjef Berendsen : Tegen: 0, Onthouding: 1, Voor: 40. Aangenomen. 
Annemieke Driessen:  Tegen: 0, Onthouding: 4, Voor: 36. Aangenomen 
Tilly Koolstra: Tegen: 0, Onthouding: 1, Voor: 37. Aangenomen 
Zij ontvangen een warm applaus van de aanwezigen. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun meedenken en sluit de 
vergadering om 20.30 uur. 
 
 
 
Op de netwerkavond waren 65 mensen aanwezig.  
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DEEL I Verslag bestuur 
Het bestuur heeft in 2016 tien keer vergaderd, waarvan twee vergaderingen als telefoonconferentie 
en twee vergaderingen met de OC. Marnix de Romph (directeur P3NL) en Bas van de Steeg (neemt 
namens de VEN zitting in de tafel van bekostiging van P3NL) hebben een gedeelte van een 
bestuursvergadering bijgewoond in het kader van P3NL. Van oktober 2016 t/m januari 2017 heeft 
Annemieke Driessen tijdelijk het voorzitterschap waargenomen voor Carlijn de Roos, vanwege haar 
werkzaamheden voor haar promotie-onderzoek. Rik Knipschild heeft in oktober een 
bestuursvergadering bijgewoond. Het bestuur heeft hem gevraagd om zich kandidaat te stellen voor 
de ALV op maart 2017. Rik is al ruim een jaar voorzitter van de PR-commissie. Vanwege 
gezondheidsredenen heeft Herma Hagen haar taken binnen het bestuur overgedragen aan 
Annemieke Driessen.  

Het ledenbestand zag er per 31-12-2016 als volgt uit: 

Totaal 4077 leden (eind 2015: 3433, eind 2014: 2589, eind 2013: 2315, eind 2012: 2068, eind 2011: 
1658, eind 2010: 1468, eind 2009: 1400, eind 2008: 985) 

 2018 Aspirant leden (eind 2015; 1491, eind 2014: 953, eind 2013: 885, eind 2012: 845, eind 
2011: 625, eind 2010: 591; eind 2009: 399, eind 2008: 345) 

 2025 Gewoon leden (eind 2015: 1937, eind 2014: 1619, eind 2013: 1412, eind 2012: 1205, 
eind 2011: 1032; eind 2010: 876; eind 2009: 741, eind 2008: 640) 

o 674 Practitioner (eind 2015: 613, eind 2014: 522, eind 2013: 455, eind 2012: 385, 
eind 2011: 329, eind 2010: 282) 

o 51 Supervisoren (eind 2015: 47) 
 18 VEN-NOTEN 
 11 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).  

 5 Ereleden (Ad de Jongh, Carlijn de Roos, Renee Beer, Joany Spierings, Hellen Hornsveld) 
 

Hieronder volgt een beschrijving van zaken, waar het bestuur zich in 2016 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 SIGs, 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. 

Belangenbehartiging 
P3NL - Jaarverslag 2016 (samenvatting uit verslag Marnix de Romph, directeur P3NL, 15-2-2017) 
In 2016 zijn er grote stappen gezet bij het vormgeven van de samenwerking tussen NIP, NVGzP, NVO, 
NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP binnen de federatie P3NL. Grote trajecten waren het 
ontwikkelen van het Kwaliteitsstatuut en het op poten krijgen van een klachten- en 
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geschillenregeling vanwege de Wkkgz. Dat laatste heeft een aanzienlijke kostenbesparing voor de 
zorgaanbieders opgeleverd. 

Belangenbehartiging 
P3NL wil namens de aangesloten verenigingen een krachtige partij zijn met oog op 
belangenbehartiging en heeft hierbij de positie en belangen van de patiënten en hun professionals 
op haar netvlies! In het verslagjaar is dat vooral vormgegeven via de bestuurlijke inzet van bestuur, 
directie en andere vertegenwoordigers. Ook is een aantal malen ondersteuning geboden aan één of 
meer aangesloten verenigingen bij het verwezenlijken van hun doelen. 

Standpunten 
Ook zijn er tal van gezamenlijke standpunten ingenomen. Zoals over het ‘Besluit verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling’, de ‘Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ’ van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieders. Er is een brief 
aan staatssecretaris Van Rijn van VWS gestuurd met onze bezwaren tegen de meldplicht die 
onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Aan Zorgverzekeraars Nederland is een brief gestuurd over de noodzaak van een 
coulanceregeling met betrekking tot de invoering van het kwaliteitsstatuut. Daarnaast is P3NL 
medeondertekenaar geweest van het manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’ en het manifest over 
privacybescherming in het jeugddomein.  

Bestuurlijke inzet 
Er wordt veel inzet gevraagd bij bestuurlijke trajecten zoals de Toekomstagenda GGZ, het project 
‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland, het ontwikkelen van een nieuwe productstructuur 
door de NZa en het terugdringen van de administratieve belasting. Inzet die door de samenwerking 
binnen P3NL veel efficiënter en met meer impact kan worden gedaan. 

EMDR Magazine 
De redactiecommissie van het EMDR Magazine (EM) heeft in 2016 drie keer vergaderd en bestaat uit 
Iva Bicanic (hoofdredactie), Ad de Jongh (hoofdredactie), Dafna Zwarts (beeldredactie), Wieger Favier 
(eindredactie), Femke van de Linde, Rowina de Bas, Gea Procee, Cindy de Kruijk, Hayo Lasschuijt, 
Carien Karsten, Deana de Zwart, Dana Sofi, Suzanne van Hees, Linda Verhaak, Gusta Boland, Tina 
Vreys en Nadia Thiel. Iva Bicanic en Ad de Jongh zijn namens de redactiecommissie 
vertegenwoordigd in het bestuur. De beeldredacteur onderhoudt contact met een poule aan 
professionele fotografen en illustratoren die per foto/illustratie worden betaald. De eindredacteur is 
een journalist zzp-er die voor zijn diensten wordt betaald.  

Er zijn in 2016 drie EM nummers verschenen. Twee ervan hadden extra pagina’s vanwege een 
toename in de hoeveelheid kopij. Het streven is nog steeds om elk nummer weer een beetje beter en 
mooier te maken dan die ervoor. EM is online beschikbaar via http://www.emdrmagazine.nl. 
Opvallend voor 2016 is dat sommige artikelen uit EM via social media zijn verspreid en veelvuldig zijn 
gedeeld met een bredere doelgroep dan uitsluitend VEN leden. Voorbeelden daarvan zijn het 
interview en het artikel over satanisch ritueel misbruik en het artikel over EMDR voor paarden. EM 
heeft een eigen Facebookpagina die door Carien Karsten wordt beheerd. 
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De oplage is momenteel 4.500. Cursisten die de basis- of vervolgopleiding hebben voltooid, 
ontvangen het magazine gratis: EM wordt daarmee ook voor de werving van nieuwe leden gebruikt. 

Website 
Er zijn gemiddeld 283 bezoekers per dag voor de verwijslijst. Voor de website www.emdr.nl ligt het  
bezoekersaantal gemiddeld op 1186 per dag.  
Paginaweergaven: 492.887 paginaweergaven. De meest gezochte zoekwoorden zijn: emdr |emdr 
therapie | emdr behandeling | emdr therapeut. Overige zoekzinnen zijn: 
wat is emdr | hoe werkt emdr | werkt emdr therapie | werkt emdr meteen | werkt emdr bij 
kinderen | werkt emdr | werking emdr | wat kost emdr | wanneer emdr | waarvoor emdr  

Uitbesteden Bureau werkzaamheden: Buvoo 
Door de stroom van nieuwe leden begin 2016 en de extra werkzaamheden voor het Europese 
Congres in Den Haag zijn er extra krachten aangenomen bij Buvoo. Naast Desiree van Balen, Yvonne 
Vermeulen en Nicole Schutte hebben Rosalique Theelen en Marije Taffijn zich ook toegevoegd. 
Rosalique houdt zich bezig met de debiteuren-en crediteurenadministratie en Marije met 
congreszaken. Alex van Balen heeft als projectleider de congrescommissie ondersteund bij de 
organisatie van het Europese Congres en houdt zich daarnaast bezig met ICT-werkzaamheden. 
Buvoo heeft de congrescommissie ondersteund bij het Europese congres in Den Haag en met de 
voorbereidingen voor het nationale congres in 2017 in Utrecht. Ook ondersteunt Buvoo de 
opleidingscommissie m.b.t. accreditatie en aanvraag (herregistatie) practitioners.  
Het aantal binnengekomen e-mails in 2016 was in 2016 ruim 18.000 (in 2015: 16.000). Desiree van 
Balen heeft evenals voorgaande jaren de bestuursvergaderingen genotuleerd en ook de 
congrescommissievergaderingen genotuleerd. 
In december werden alle leden, met uitzondering van de supervisoren, schriftelijk op de hoogte 
gebracht van het PE-Online dossier. Leden hebben rechtstreeks toegang via Mijn EMDR Profiel. 
Leden kunnen zien wat hun status is en hoeveel punten zij hebben of nodig hebben voor (her) 
registratie. Buvoo heeft samen met PE-online en Vizier samengewerkt om dit project te 
implementeren. De supervisoren ontvangen naar verwachting in maart 2017 hun PE-Online dossier. 
Buvoo heeft zich tot slot bezig gehouden met het archiveren van Verklaring van Tuchtrecht. Leden 
zijn per mail opgeroepen om hun Verklaring van Tuchtrecht in te leveren. Inmiddels heeft 83% van de 
leden de verklaring ingevuld.  

EMDR Europe 
Het bestuur van EMDR Europe, de EMDR Europe Board, komt tweemaal per jaar bij elkaar, een groep 
van ongeveer 25 landenvertegenwoordigers/sters: één keer tijdens het Europese congres (1 dag, in 
2016 in de stad waar het Europese congres wordt gehouden (Den Haag) en eenmaal op een andere 
locatie (2,5 dag, meestal in november, in 2016 was dit Helsinki). 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, komen zaken aan bod die betrekking hebben op de 
accreditatie van trainers en de inhoud en accreditatie van door EMDR Europe geaccrediteerde 
trainingen (Ad de Jongh neemt hieraan deel). Joany Spierings heeft zitting in de Practice committee 
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die tot taak heeft eisen te formuleren en te bewaken aangaande de kwaliteit van de registraties zoals 
die van de practitioners en consultants (supervisoren). Tilly Koolstra heeft in het najaar een eerste 
vergadering bijgewoond en zij zal in juni 2017 definitief de plaats overnemen van Joany Spierings. 
Tijdens de algemene (board) bijeenkomsten van EMDR Europe in 2016 werden onder andere het 
jaarlijkse congres in Milan geëvalueerd en werden de congressen van Den Haag (2016) en Barcelona 
(2017,) voorbereid en besproken. Carlijn de Roos en Renee Beer hebben zitting in de Child en 
Adolescent committee. Zij zetten zich in om in Europees verband de kwaliteit van de KenJ EMDR 
opleidingen te bewaken en de KenJ trainingen in andere landen te faciliteren. Ook deze commissie 
komt twee keer per jaar bij elkaar. Patricia Waaijman is gevraagd om zitting te nemen in CQAC. Dit is 
het overkoepelend orgaan van EMDR Europe dat toezicht houdt op de organisatie van de Europese 
congressen.  

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. 

Bij-/ en nascholing 
De organisatie van de verschillende activiteiten (netwerkavonden, workshops, congressen) vergt veel 
tijd, zeker door de erbij gekomen accreditatieaanvragen bij de verschillende beroepsverengingen. De 
organisatie van deze activiteiten is in handen van de congrescommissie. 

Supervisoren  
Op 9 januari 2016 vond in de Ernst Sillem Hoeve, voor de achtste keer, de supervisorendag plaats 
voor alle supervisoren en supervisoren in opleiding. De supervisorencommissie is verantwoordelijk 
voor de organisatie. 

Actieplan bestuur 2017 en verder 
De afgelopen jaren is het ledenaantal hard gegroeid. Binnen de vereniging is het merkbaar dat er een 
nieuwe fase aanbreekt. Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden realiseert het bestuur zich dat 
meer taken moeten worden uitbesteed. In welke vorm dit gaat plaatsvinden, wordt in de loop van 
2017 onderzocht. 

Vanwege wet- en regelgeving voldoet de software achter Mijn EMDR Profiel niet. Het bestuur wil een 
ander software systeem kopen dat gebruiksvriendelijk is voor de leden en voldoet aan de gestelde 
eisen. 
De website wordt in 2017 verder ontwikkeld. 
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DEEL II Verslag opleidingscommissie 
Per december 2016 bestaat de opleidingscommissie (OC) uit:  
Marcella Udenhout (voorzitter, gedeeld portefeuille EMDR Europe Practitioner), Do Doeksen 
(vicevoorzitter, portefeuille EMDR Europe Consultant), Jacqueline Okkes (gedeeld portefeuille EMDR 
Europe Practitioner), Denise Boumans (portefeuille accreditatie), Tilly Koolstra (tevens bestuurslid, 
portefeuille communicatie OC-bestuur), Gerke Dooijeweerd (portefeuille intervisie en SIGs),  
en Ronald Roskam (secretaris, portefeuille toelating tot door de VEN erkende basistrainingen).  
In 2016 hebben we afscheid genomen van Marie-Louise Aendekerk, Marjolein Wansink en Erik ten 
Broeke. Veel dank voor al hun werk en inzet. Per januari 2017 zal Hellen Hornsveld de OC komen 
versterken. Taak van de OC is het door het Bestuur vastgestelde opleidingsreglement ten uitvoer 
brengen en het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren inzake opleidingsbeleid. 

De OC is in 2016 zes keer bij elkaar geweest en heeft twee keer vergaderd met het bestuur. 

Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  

 De OC heeft in 2016 aan 108 leden van de vereniging de registratie ‘EMDR Europe 
Practitioner’ toegekend en aan vijf leden de registratie EMDR Europe Consultant. Het totale 
aantal practitioners (inclusief consultants) is daarmee gestegen naar 674 (613 in 2015). 

 Sinds 2011 loopt ook de herregistratie: in 2016 hebben 61 personen hun registratie als 
practitioner verlengd met vijf jaar. Twaalf practitioners hebben hun registratie niet verlengd, 
waarvan zes per 1 januari 2016 en zes per 1 januari 2017. 

 In 2016 is aan 49 cursussen en workshops op verzoek accreditatie toegekend, de toegekende 
punten zijn steeds op de website gepubliceerd. Sinds oktober worden accreditaties volledig 
verwerkt via PE-online.  

 In 2016 zijn er negen intervisiegroepaanvragen geweest. Er zijn zeven aanvragen voor 
erkenning SIG (Special Interest Group) geweest. 

 Naar schatting zijn er 40 aanvragen voor toelating tot de basistraining beoordeeld en 
beantwoord. Totaal is er over zes van deze aanvragen als ‘casuïstiek’ gediscussieerd in de 
vergaderingen. Beslissingen die afwijking of nuancering van bestaand beleid of nieuw beleid 
impliceerden, werden ook dit jaar weer bijgehouden.  

2016 was voor de OC een jaar van afscheid en opnieuw opstarten. De voorzitter en secretaris hebben 
hun jarenlange kennis en ervaring op zorgvuldige wijze gedocumenteerd en overgedragen aan de 
zittende en de drie nieuwe leden. Het belangrijkste beleidsthema in 2016 was de implementatie van 
het hernieuwde ROR (het Reglement Opleiding en Registraties), dat dit jaar officieel in gebruik is 
genomen.  
Een belangrijk onderdeel daarvan was de leeftijdsdifferentiatie. De reeds in 2012 vastgestelde eis 
door EMDR Europe voor een apart K&J Practitioner certificaat, waardoor de mogelijkheid ontstond 
om aparte aantekeningen te geven, werd in 2016 voor het eerst uitgevoerd. De eerste K&J 
practitionercertificaten werden uitgereikt. De leden zijn geïnformeerd over de criteria voor 
practitioners om naast de titel Practitioner Europe of de titel Child & Adolescent Practitioner Europe 
een tweede aantekening voor de andere doelgroep te verwerven. Om onduidelijkheden te 
voorkomen zijn er dit jaar twee nieuwe practitioner supervisieformulieren in gebruik genomen. Één 
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voor het volwassenen supervisie traject, en één voor het K&J supervisietraject.  
Ook is er in 2016 een aanvang gemaakt met voorbereiden van de herregistratie van EMDR Europe 
consultants. Na zorgvuldige voorbereiding en het bijstellen van de criteria zal in 2017 de eerste 
herregistratieronde plaatsvinden.  
Verder is in het najaar PE-online in gebruik genomen. Hierdoor is er veel veranderd in de registratie 
en herregistratie van practitioners. De scholingsinstanties voeren hun accreditatiepunten in. Tevens 
kunnen de leden zelf documenten invoeren ter beoordeling van hun registraties. Hierdoor kunnen 
registraties en herregistraties sneller en efficiënter worden uitgevoerd door OC en secretariaat.  

Beleidsthemata voor 2017: 
Gebruik PE-online optimaliseren 
Evalueren ROR 
Herregistratie EMDR Europe Consultants 
Evaluatie Opleiding EMDR Europe Consultants 

DEEL III Verslag supervisorencommissie 
In 2016 heeft Geke Konijnenburg afscheid genomen als lid van de supervisorencommissie. Merlijn 
van Eijk is aangesteld als nieuw lid. Dit betekent dat de supervisorencommissie 2016 heeft bestaan 
uit Hans–Jaap Oppenheim (bestuurslid), Merlijn van Eijk (supervisor) en Do Doeksen (OC lid). De taak 
van de supervisorencommissie (SC) is het faciliteren en bewaken van de kwaliteit van alle zaken 
rondom het EMDR- supervisorschap. Zij organiseert de jaarlijkse supervisorendag en de 
supervisorenopleiding in nauwe samenwerking met het secretariaat. De SC adviseert en rapporteert 
aan de OC en het Bestuur over alle zaken aangaande Supervisoren en Supervisoren i.o. (sio’s). De 
supervisorencommissie heeft in 2016 acht keer vergaderd. 

Er is in 2016 aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
- De evaluatie van de supervisorendag 2016.  
- Een inventarisatie van de ruimte die supervisoren hadden voor nieuwe supervisanten. 
- De supervisorenopleiding is voorbereid en de aanmeldingsbrief, het aanmeldingsformulier en     
  de brochure is aangepast. 
- Er zijn criteria opgesteld om de sollicitatiegesprekken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. 
- Bovendien is aan de supervisorendag 2017 vorm gegeven en is deze georganiseerd. 

DEEL IV Verslag congrescommissie 
De congrescommissie bestond in 2016 uit de volgende leden: Sjef Berendsen (voorzitter), Hans-Jaap 
Oppenheim (penningmeester), Patricia Waaijman (penningmeester), Charlotte van der Wall, Marieke 
Meijerink, Hanneke Nielsen, Annemieke Driessen, Astrid ter Braak en Gea Dunnik. 

2016 stond voor de congrescommissie in het teken van de organisatie van het 17e EMDR Europe 
congres. Van 17 t/m 19 juni 2016 vond dit internationale congres plaats in Den Haag na ruim 2 jaar 
voorbereidingen. Er waren in totaal ongeveer 800 mensen aanwezig bij de 4 preconference 
workshops, en ongeveer 900 mensen bij het tweedaagse congres, dat bestond uit 7 parallelle sessies.  
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De congresgangers waren afkomstig uit 48 landen, aangevoerd door Nederland met 705 deelnemers. 
Het congres en de workshops werden erg positief geëvalueerd, met uitzondering van de karige lunch. 
Zowel de sprekers als de locatie en de organisatie kregen veel lof. Opvallend was dat naast Bruce 
Perry vooral de presentaties van Joany Spierings en Carlijn de Roos, afkomstig uit de eigen gelederen, 
zeer werden gewaardeerd. Voor de VEN leverde het congres een flinke winst op, wat er onder 
andere voor heeft gezorgd dat het nationale congres in 2017 tegen gereduceerd tarief kan worden 
aangeboden. 

Op 9 september gaven Annemarie van de Brink en Erica Aldenkamp een workshop over Complexe 
PTSS met een laag IQ.   
Gastspreker voor de regionale netwerkavonden in Groningen en Tilburg was Sander de Vries. 

In verband met het internationale congres werd de congrescommissie in 2014 uitgebreid van 6 naar 
10 leden. Na het congres werd dit aantal weer teruggebracht tot 6. 4 leden die de commissie na vele 
jaren verlieten, gingen door in een subcommissie die zich zal richten op het organiseren van 
workshops en netwerkavonden. 

DEEL V Verslag protocollencommissie 
De protocollencommissie bestond in 2016 uit Indra Spierts, Tilly Koolstra, Marion van Schaik en 
Franka Groote (voorzitter). De commissie heeft in 2016 over lopende zaken contact gehad per mail 
en mondeling op momenten tijdens de EMDR trainingen waar gefaciliteerd werd.  

Belangrijkste doel voor dit jaar was het aanpassen van het practitioner 
supervisiebeoordelingsformulier. Dit formulier moest aan de nieuwe opleidingseisen aangepast 
worden en diende aan te sluiten op de differentiatie volwassenen en kinder en jeugd. Hiertoe is het 
oorspronkelijke formulier gesplitst in een apart formulier voor het opleidingstraject voor 
volwassenen en het opleidingstraject K&J. Toetsing door de opleidingscommissie en het bestuur 
hebben voor de zomer plaats gevonden en inmiddels zijn deze formulieren in gebruik genomen. 
Volgend jaar wordt getoetst of ze in hun huidige vorm voldoen of dat er nog aanpassingen nodig zijn. 
In overleg met de auteurs van de diverse protocollen is besloten de evaluatieronde van juni 2016 
door te schuiven naar voorjaar 2017. Een jaarlijkse evaluatieronde blijkt door de zeer beperkte 
feedback en aanpassingen van de afgelopen twee jaar wat veel en eens per twee jaar lijkt tot nader 
orde voldoende. 
Het komende jaar zal er een evaluatieronde plaats vinden waarbij de supervisoren en supervisoren 
i.o. om feedback gevraagd wordt. Deze evaluatieronde start in april. 

DEEL VI Verslag pr-commissie 
De PR-commissie bestaat uit 13 betrokken en actieve VEN-leden. In 2016 is de PR-commissie op 
verschillende gebieden actief geweest.  

Website 
In 2016 is de nieuwe website van de VEN gelanceerd. Aan deze website is ruim een jaar gewerkt. De 
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website is goed ontvangen door leden en wordt dagelijks veel bezocht. In 2017 wil de PR-commissie 
de website verder door ontwikkelen, met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.  

Social Media 
In 2016 is de lijn van 2015 voortgezet. De VEN is vrijwel dagelijks/wekelijks actief op LinkedIn, Twitter 
en Facebook. De diverse media worden gebruikt om professionals en geïnteresseerden op de hoogte 
te brengen en houden van ontwikkelingen binnen de vereniging en over EMDR in de breedste zin van 
het woord. Het bereik van geïnteresseerden via social media is groot en loopt per bericht in de 
duizendtallen. In 2017 gaat de PR-commissie onderzoeken op welke manier vlogs ingezet kunnen 
worden om de verschillende ontwikkelingen binnen de vereniging en EMDR aan het voetlicht te 
brengen.  

VEN-Mail 
De VEN is overgestapt op een andere mailserver en de PR-commissie heeft dit proces begeleid. 
Daarbij heeft de PR-commissie hard gewerkt aan het uiterlijk van de VEN-mail en getracht de mails 
prettiger leesbaar en overzichtelijker te maken. Een volgende stap, doel voor 2017, is het verder door 
ontwikkelen van de VEN-mails.  
In 2016 zijn er de nodige VEN-mails verstuurd. Het merendeel van de leden vindt het prettig om via 
VEN-mail op de hoogte te blijven. Er zijn ook leden die aangeven dat er veel mails verstuurd worden 
vanuit de VEN. Eind 2016 is de PR-commissie begonnen met het versturen van de Eyeopener, een 
maandelijkse nieuwsbrief. Hiermee probeert de PR-commissie de informatiestroom vanuit de 
vereniging overzichtelijker aan te bieden en wat meer te gaan beperken. In de loop van 2017 zal de 
PR-commissie het verloop hiervan evalueren. 

EMDR Europe Congres in Den Haag 
In 2016 heeft het jaarlijkse EMDR Europe Congres in Nederland plaatsgevonden. De 
Congrescommissie heeft enorm veel werk verricht om dit congres het succes te laten zijn dat het 
geworden is. De PR-commissie heeft ondersteuning geboden aan de Congrescommissie op het 
gebied van PR en communicatie.  

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 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. Verder organiseert de commissie de research tracks op het jaarlijkse 
congres en andere onderzoeksgerelateerde bijeenkomsten of symposia.  

Bezetting 
In 2016 heeft Ad de Jongh de wetenschapscommissie verlaten in verband met een veelheid aan 
taken. Hij blijft op afstand betrokken bij het werk van de commissie. De commissie is uitgebreid met 
een nieuw lid, Angela Nederlof. Haar inbreng wordt zeer gewaardeerd. Tevens zijn wij verheugd met 
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de terugkeer van Hellen Hornsveld. De overige leden zijn Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Suzanne 
van Veen en Leonieke Kranenburg.  

VEN onderzoekssubsidies 2016  
Per jaar is er twee keer de mogelijkheid tot het indienen van subsidieaanvragen. Het maximaal aan te 
vragen bedrag is € 5000,- per kalenderjaar en er kan per studie maximaal voor drie 
achtereenvolgende kalenderjaren subsidie worden aangevraagd. In totaal zijn er dit jaar acht 
aanvragen ingediend voor een bedrag van € 31.425,-. Hiervan zijn er zes gehonoreerd, één aanvrager 
heeft een uitnodiging ontvangen om een aangepast voorstel bij een volgende ronde in te dienen en 
één voorstel is afgewezen. Dit bij elkaar maakt dat er dit jaar in totaal € 21.425,- is toegekend van het 
voor subsidie beschikbare bedrag (€ 30.000,-).  

Hieronder het overzicht van de onderzoeksvoorstellen die dit jaar zijn gehonoreerd.  
1. D. van den Berg. Het verminderen van levendigheid en emotionaliteit van episodische auditieve 
herinneringen aan het horen van stemmen door een duale taak. € 5.000,-. 
2. N. ten Hoor. EMDR bij exhibitionisme: een gerandomiseerd onderzoek naar het verminderen van 
deviante seksuele arousal. € 5.000,-. 
3. T. van der Linden. The effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Psychosis: A 
Multiple Baseline Study. Disseminatie € 525,-. 
4. M. Rikkert. EMDR bij Tinnitus. Een onderzoek naar de effectiviteit van EMDR bij het verminderen 
van de ernst en impact van tinnitus. Vervolgaanvraag € 5000,-. 
5. N. van Vliet. Phase-based treatment versus direct trauma-focused treatment in patients with 
Complex PTSD. € 4970,-. 
6. S. de Vries. Conceptualisering van ouderlijke stress binnen het AIP-model van EMDR. € 930,-. 

Congressen en symposia 
Dit jaar maakte de wetenschapscommissie deel uit van het scientific comittee van het EMDR Europe 
congres in Den Haag. De commissie had een centrale rol in het beoordelen van de abstracts voor het 
congres. Tevens was er een aparte bijeenkomst voor de afgevaardigden van de 
wetenschapscommissies uit de aanwezige Europese landen, waarin per land het lopend onderzoek 
werd gepresenteerd.  

In 2016 is voor het jaarcongres van 2017 een preconference workshop georganiseerd. Dit betreft de 
workshop small is beautiful- over single case experimenteel design. De workshop wordt verzorgd 
door Johan Vlaeyen en Bart Michiels van de KU Leuven.  De workshop richt zich op het opzetten van 
kleine studies op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.  Ideaal voor clinici-onderzoekers die 
geen grote trial kunnen of willen opzetten, maar wel een interessante onderzoeksvraag hebben op 
het gebied van EMDR. Het idee voor deze workshop is ontstaan uit een eerdere VEN bijeenkomst 
(wetenschapsdag) over dit onderwerp, tevens georganiseerd door de wetenschapscommissie.  

Voor het komend congres staan ook de researchtracks weer op het programma. Het programma is 
goed gevuld met 9 presentaties verdeeld over twee sessies; één sessie met klinisch toegepast 
onderzoek en één sessie met experimenteel onderzoek. Ook zal dit jaar de onderzoekprijs weer 
worden uitgereikt.  
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Overige zaken 
Vermeldenswaardig is de inspanning van een kleine groep VEN leden. Eerst en vooral Wiebren 
Markus, maar ook Sabine Tjon en Matty Geurts, om EMDR erkend te krijgen door het Trimbos 
instituut als behandelmethode voor ernstig psychiatrisch aandoeningen. Zij hebben een zeer 
compleet rapport opgesteld, die te downloaden is via de website van het Trimbos instituut.  

Het afgelopen jaar zijn Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg gestart met de vaste rubriek Jonge 
onderzoekers voor het EMDR Magazine, waarin onderzoekers op het gebied van EMDR, die op het 
punt van promoveren staan worden geïnterviewd over hun onderzoek. Wegens de studie van 
Suzanne in de VS met een Fulbright beurs, is haar werk voor de laatste twee magazines 
overgenomen door Iva Bicanic.  

  



   
 

 
Jaarverslag 2016 Vereniging EMDR Nederland  13 
  

DEEL VIII Verslag Special Interest Groups (SIGs) 

SIG EMDR en Autisme Spectrum Stoornissen 
In 2016 hebben we Marjolein van Leeuwen als nieuw lid verwelkomd. Nieuwe leden blijven welkom! 
(toelatingseis: vervolgcursus hebben gehad). Dit jaar waren er 5 bijeenkomsten van 2 uur 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. We hebben uitgebreider stil gestaan bij wat te doen in 
geval van dissociatie en hoe BEPP zich verhoudt tot EMDR behandeling. Er is door een aantal mensen 
meegewerkt aan het onderzoek van Ella Lobregt van Buuren. 

Zaken die dit jaar tot stand gekomen zijn:  
- Petra Spuijbroek heeft een aantal nascholingen verzorgd over “hoe EMDR toe te passen bij mensen 
met autisme’. 
- Liesbeth Mevissen heeft de laatste hand gelegd aan haar promotie 
- De bijdrage aan het EMDR kinder en jeugd boek werd afgemaakt door Petra Spuijbroek en Esther 
Leuning 
- Ushi Koster en Esther Leuning zijn begonnen aan de supervisoren opleiding. 

SIG EMDR en Eetstoornissen  
De SIG EMDR en Eetstoornissen (ES) bestond in 2016 nog steeds uit vijf leden, waarvan vier 
practitioner. We zijn in 2016 vier keer bij elkaar geweest.  

We hebben verder gewerkt aan het protocol EMDR voor mensen met eetstoornissen. Renee Beer is 
hierin voortrekker. In het protocol worden verschillende mogelijkheden aangegeven voor toepassing 
van EMDR gericht op de verschillende aspecten van de eetstoornis, zowel uitlokkende als 
onderhoudende factoren. Dit heeft geresulteerd in een presentatie op het Europees Congres in Den 
Haag en een 3-tal presentaties op netwerkbijeenkomsten (waarvan 2 in 2017) door Renee Beer en 
Ankie Roedelof. We streven ernaar dat het protocol meer gebruikt gaat worden in de instellingen 
voor ES. Met dat doel willen we graag dat het protocol getoetst wordt op effectiviteit en efficiëntie. 
Tevens willen we nieuwe SIG-leden werven, vooral vanuit de eetstoornissen (poli)klinieken. We 
hopen dat de netwerkbijeenkomsten meer SIG-leden opleveren om EMDR bij cliënten met 
eetstoornissen verder te ontwikkelen. 
Ankie Roedelof ontwikkelt een promotieonderzoek binnen haar werk met cliënten met 
eetstoornissen en o.a. behandeling met EMDR. Binnen de SIG-bijeenkomsten is er ook altijd ruimte 
voor casuïstiek en intervisie. Er is afgelopen jaar contact gezocht met de NAE (Nederlandse Academie 
voor Eetstoornissen) om eventueel tot een gezamenlijke SIG te komen en elkaar zo te voeden en te 
ondersteunen in de behandelontwikkelingen. 

SIG EMDR en Forensische Zorg 
In totaal hebben er dit jaar 3 bijeenkomsten plaatsgevonden. In de eerste bijeenkomst was veel 
ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek en werd nagedacht hoe de andere bijeenkomsten in 
te vullen. Afgesproken werd te streven naar een mix van kennisoverdracht en het bespreken van 
eigen casus materiaal. Sprekers kunnen gezocht worden in eigen gelederen of uitgenodigd worden 
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een bepaald onderwerp toe te lichten. De tweede bijeenkomst werd voor een groot deel gevuld door 
gastspreker Petra Spuijbroek van de SIG Autisme over het onderwerp: EMDR bij 
autismespectrumproblematiek. De derde bijeenkomst heeft John kort iets verteld over Psytrec met 
de toezegging dat in het volgend jaar een uitgebreidere presentatie volgt. Nina en John hebben iets 
verteld over de supervisorenopleiding en de huidige stand van zaken rondom het protocol. Verder 
was er ruimte voor eigen casuïstiek. De maillijst van de SIG bevat 50 leden, dat is gelijk gebleven met 
vorige jaren, hoewel er wat verloop is. De avonden werden bezocht door 7-15 mensen waarvan zo’n 
6 mensen een vaste kern vormen, 75% daarvan werkt bij de Waag en 25% daarbuiten. Omdat het 
lastiger lijkt mensen te motiveren voor bijeenkomsten, is besloten om in 2017 maar 2 vergaderingen 
te beleggen. 

SIG EMDR en Hoofdpijn 
De SIG Hoofdpijn (opgericht in 2008) telde in 2016 16 actieve leden, waarvan meer dan de helft 
practitioner is en nog zo’n tien voormalige leden (waaronder ook practitioners) die nu nog 
belangstellend lid zijn. In 2016 zijn er twee landelijke SIG bijeenkomsten geweest. De jaarlijkse 
verdiepingsdag is doorgeschoven naar 2017. Tijdens de bijeenkomsten is tijd besteed aan actuele 
ontwikkelingen en inzichten rondom hoofdpijn en hoofdpijnbehandeling. Er was ook ruimte voor 
casuïstiekbespreking. Coosje Hordijk heeft in september een presentatie gehouden op het 
jaarsymposium van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijncentra over groepseducatie. Binnen de 
SIG leeft al langer de wens onderzoek te doen, maar het ontbreekt ons helaas aan tijd en de 
beschikbare financiële middelen. Dat de leden, die met name zzp-er zijn, ook over het hele land 
verspreid wonen, maakt het bundelen van de krachten in deze samenstelling onvoldoende. Over de 
werkwijze om volgens een N=1 onderzoek de effectiviteit van de verschillende onderdelen van het 
protocol aan te tonen, hebben we gesproken. Hier willen we in 2017 verder naar kijken. Er is een 
continue ontwikkeling m.b.t. het aanscherpen en verbeteren van het protocol. In 2016 is er een 
herziene versie van het hoofdpijnprotocol voor volwassenen gemaakt. In december heeft Coosje 
Hordijk haar plek voor gedeeld coördinatorschap doorgegeven aan Elleke Brinkman. Hier is veel 
vraag naar. Tevens wordt er gewerkt aan een psychologennetwerk Behandeling Hoofdpijn in het 
Noorden van Nederland. Coosje Hordijk is daar bij betrokken.  

SIG EMDR en Interculturele diversiteit 
De SIG EMDR en interculturele diversiteit is in 2016 vier keer bij elkaar geweest. Bij de start van het 
jaar waren er vier deelnemers. In de loop van het jaar hebben zich enkele nieuwe deelnemers 
gemeld. De goede gewoonte om met elkaar casuïstiek te bespreken en informatie en literatuurtips 
uit te wisselen is voortgezet. Daarnaast is besproken hoe we de basis van de SIG nog wat kunnen 
verstevigen. Er kwam een initiatief vanuit de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma om 
samen te werken, omdat daar ook plannen bestonden voor een werkgroep Interculturalisatie. In een 
skype sessie in september met bestuurslid Rafaëla Huntjens is afgesproken dat leden vanuit de NtVP 
zich kunnen aanmelden. Deze afspraak is ook kortgesloten met het bestuur van de VEN. In januari 
2017 hopen we de eerste collega vanuit de NtVP, Aram Hassan, te verwelkomen. 

SIG EMDR en Ouderen 
De SIG EMDR Ouderen is in 2013 met vijf leden van start gegaan. Eind 2016 zijn wij met 13 leden. 
Allen hebben zowel de basis- als vervolgcursus bij de VEN gevolgd. Vijf leden zijn EMDR Europe 
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practitioner. De leden zijn werkzaam in de sector VVT (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg), de 
Specialistische GGZ Ouderen en in de Basis GGZ.  

Doelen 
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 voor behandeling met EMDR bij PTSS, complexe rouw, 
chronische pijn etc. bij deze doelgroep. Zijn er aanpassingen nodig op de basisprotocollen? 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 dat ouderenpsychologen die lid zijn van de VEN op de website en de verwijslijst 
van de VEN als een aparte groep (net als kinderen en jeugd) vermeld staan, zodat zij gemakkelijk 
door zowel cliënten, verwijzers als leden te raadplegen zijn. 

Bijeenkomsten 
De SIG is vijf keer per jaar bij elkaar gekomen. 

Presentaties / scholingsactiviteiten 
19-1-2016: presentatie `EMDR en ouderen’ aan regiogroep ouderenpsychologen Den Haag door 
Lucinda Meihuizen. 
12-4-2016: presentatie ‘EMDR en ouderen’ aan specialisten ouderengeneeskunde en 
ouderenpsychologen in De Bilt door Milly Smit en Lucinda Meihuizen. 
16-6-2016: presentatie ‘EMDR en ouderen’ aan specialisten ouderengeneeskunde Harderwijk door 
Milly Smit en Lucinda Meihuizen. 
23-9-2016 en 4-11-2016: tweedaagse cursus ‘EMDR bij ouderen’ bij GERION/VUmc Amsterdam door 
Wietske Soeteman en Marja Vink. 
31-10-2016: onderwijsprogramma ‘EMDR bij mensen met hersenletsel’, in de opleiding tot klinisch 
neuropsycholoog RINO Utrecht, door Marja Vink.  

Publicaties 
Interview voor het EMDR Magazine december 2016 door contactpersoon SIG Lucinda Meihuizen. 

Vink, M., Janssen, E., & Zaal, A. (2016). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In P. Smits, 
R. Ponds, N. Fahrenhorst, M. Klaver, & R. Verbeek, R. (Red.). Handboek neuropsychotherapie (pp. 
189-213). Amsterdam: Boom.  

Wetenschappelijk onderzoek  
Contactpersoon: Lucinda Meihuizen, GZ psycholoog, werkzaam bij Zorgpartners Midden Holland te 
Gouda en bij PH Haastrecht te Oudewater. Bereikbaar per e-mail: l.meihuizen@planet.nl / Kim 
Turksma, GZ psycholoog, GZ psycholoog i.o. tot Specialist, werkzaam bij Altrecht GGZ 
Ouderenpsychiatrie Ambulant 
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SIG EMDR en Preverbaal Trauma 
Bijeenkomsten: 4. Op 2 zaterdagen in april en november, 2 bijeenkomsten per dag. 
In Amsterdam en Halsteren. 

Status SIG: formeel geworden. Voorwaarden om lid te worden: practitioner en werkzaam zijn met 
preverbaal trauma. Verder ook voorwaarden aan aanwezigheid: 75% aanwezigheid in 2 jaar.   
Inhoud: 
- theoretisch wetenschappelijke onderbouwing van vroegkinderlijk trauma. We hebben artikelen 

bestudeerd en besproken, elkaar geïnformeerd over congressen die rond dit thema zijn bezocht 
en boeksuggesties gedaan. 

- Aandacht voor complexe casuïstiek: videomateriaal, casusconceptualisatie, vragen en feedback 
- Aandacht voor presentaties/workshops op congressen, conceptversies doornemen en elkaar 

ondersteunen. 
Workshops:  
- Marijke Feijtel – bij het NIP 
- Jacqueline Janssen – Europees EMDR congres in Den Haag 
- Marianne Went – voor de VEN en NTVP 

In het komende jaar: 
- gaan we verder met wetenschappelijke c.q. theoretische fundering van preverbaal trauma, 

verdieping d.m.v. artikelen, lezingen, experts, etc.  
- 2 workshops over preverbaal trauma EMDR-congres 
- willen we een netwerkavond organiseren 

SIG EMDR en Psychose 
De SIG Psychose is een actieve SIG, waarin veel onderzoeken lopen. Onder andere Berber van der 
Vleugel, David van den Berg en Paul de Bont zijn bij onze doelgroep onderzoek gaan uitvoeren (T-
TIP). Het is een groot onderzoek geworden, dat veel teweeg heeft gebracht en waardoor er nu in de 
praktijk vele mooie resultaten geboekt worden. De SIG heeft drie bijeenkomsten gehad. Meestal is er 
een presentatie over een lopend onderzoek. Op de website Gedachtenuitpluizen.nl staat in de 
nieuwsbrief van juli 2016 een overzicht van de lopende onderzoeken bij onze doelgroep. Verder is 
Nienke Boonstra betrokken geweest bij het onderzoek EMDR en Autisme van Ella Lobregt. Uit recent 
onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren met ASS een psychose krijgt. Ook is er bij onze doelgroep 
veel overlap met Verslaving. Wellicht is het interessant om aan de overlap tussen de doelgroepen 
meer aandacht te gaan besteden. 

SIG EMDR en Schematherapie 
Alle vijf bijeenkomsten zijn doorgegaan. Het aantal deelnemers is in 2016 iets afgenomen door 
drukke werkzaamheden of door persoonlijke omstandigheden. Er is een actieve vaste kern. We 
wisselen informatie uit, bespreken casuïstiek en proberen tot een verdere finetuning te komen van 
de combinatie van schematherapie en EMDR. 

SIG EMDR en Sensorimotor Psychotherapy 
Deze SIG is gestart in november 2014. In 2016 zijn er drie bijeenkomsten geweest. De SIG heeft nu 17 
leden. Er hebben twee leden bedankt gedurende dit jaar en we hebben een nieuw lid mogen 
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begroeten. Het maximum aantal leden is 25 leden. Voorwaarde voor deelname aan de SIG is het 
afgerond hebben van de EMDR opleiding en ten minste level I van SP afgerond te hebben. De SIG 
heeft acht leden die EMDR practitioner zijn, een lid in opleiding tot practitioner, tien leden die level II 
SP hebben voltooid, drie Certified Advanced Practitioner-SP leden en vijf leden die SP level I hebben 
afgerond. Nieuwe leden zijn welkom. Voorzitterschap en notulist rouleren.  

We komen drie keer per jaar bijeen. Eind 2016 is de afspraak gemaakt dat leden van deze drie keer 
ten minste twee keer live aanwezig moeten zijn, anders beschouwen wij hen niet meer als actief lid 
van deze SIG. Daarmee zou het aantal leden in 2017 iets terug kunnen lopen. 

De SIG onderzoekt schakelpunten en combinaties van EMDR en SP. Daarbij is de eerste insteek om 
de overeenkomsten tussen EMDR en SP goed in kaart te brengen om van daaruit te zoeken naar 
indicatoren voor hulpvragen en situaties waarbij de voorkeur voor het inzetten van zuivere EMDR 
procedure en/of een zuivere SP procedure duidelijk aan te geven is. In het komende jaar focussen we 
op de schakelpunten tussen EMDR en SP aan de hand van casuïstiek en videomateriaal. 

De vraag die we ons in 2016 gesteld hebben, of we EMDR en SP willen/kunnen integreren in een 
behandeling of behandelplan of dat we juist beiden sequentieel in moeten zetten om zo iedere 
methode optimaal tot zijn recht te laten komen, blijft de belangrijkste vraag voor deze SIG. Anneke 
Vinke is vanaf najaar 2015 contactpersoon. 

SIG EMDR en Somatiek 
De SIG EMDR en somatiek is in 2016 tweemaal bijeengekomen. Eenmaal op 8 maart 2016 en 
eenmaal op 15 oktober 2016. In maart belichtten Marian Rikkert en Carlijn de Roos de eerste 
bevindingen van de onderzoeksopzet (i.h.k.v. KP-opleiding) over EMDR bij Tinnitus. De zaal zat vol. 
Ook collega’s uit het land die niet lid zijn van de SIG, hadden zich op dit thema ingeschreven. Het 
onderzoek zelf staat nog in de kinderschoenen, maar duidelijk is al wel dat bij zeer geïnvalideerde 
tinnituspatiënten vaker psychotrauma gevonden wordt hetzij opgelopen door een tinnituservaring 
zelf hetzij door andere ervaringen in het verleden. Momenteel worden collega’s getraind om het 
EMDR somatisatieprotocol in de vingers te krijgen aan de hand waarvan de tinnituspatiënten in de 
onderzoekspopulatie behandeld zullen worden. Wij zij benieuwd naar de resultaten. 

Het onderwerp dat in oktober op de agenda stond was Severe Asthma in Children en behandeling 
volgens het biopsychosociale model. Dr. Marieke Verkleij is op dat onderwerp gepromoveerd medio 
2016 en presenteerde haar onderzoeksbevindingen. Maaike van Schaik volgde daarop met een 
casuïstiekbeschrijving en aanbevelingen. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe onderwerpen binnen het thema somatisatie en ziekte. We beogen met 
ons SIG netwerk ook de verwijzer te bereiken (vaak een medisch specialist) om zijn/haar vermogen 
tot signaleren van mogelijk psychotrauma (zich uitend in lichamelijk lijden) te vergroten. 
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SIG EMDR en Verslaving 
De SIG “EMDR en verslaving” is ontstaan na de keynote en workshop van Michael Hase bij het 
landelijke EMDR congres in 2008. De SIG telde in 2016 ongeveer 12 trouwe leden. In 2016 zijn we 
twee keer bij elkaar gekomen tijdens bijeenkomsten van een avonddagdeel. 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.  

Afgelopen jaar is vooral aandacht besteed aan de presentatie van verschillende onderzoeken die 
lopen en gaan komen, daarbij hebben meerdere deelnemers interessant videomateriaal laten zien. 
Tijdens de bespreking en reflectie op de verschillende onderzoeken is ook aandacht besteed aan het 
uitwisselen van de praktijkervaringen van de SIG deelnemers met het klinisch protocol dat in 2014 is 
ontwikkeld door 2 SIG leden (Hellen Hornsveld en Wiebren Markus). Het protocol blijkt nog steeds 
een goede aanpak te zijn waarmee in de praktijk goed gewerkt kan worden. 

Zoals bekend werken de leden van onze SIG met verslavingsproblematiek in brede zin, ze hebben bij 
voorkeur de vervolgtraining gevolgd en zijn op de hoogte van het werk van Hase en eventuele 
anderen.  

SIG EMDR en Verstandelijke Beperking 

De SIG “EMDR bij Verstandelijke Beperking” bestaat inmiddels uit bijna 150 deelnemers op de SIG-
mailing-list. Nog steeds geldt dat enkelen hiervan vooral geïnformeerd willen blijven zonder zelf 
behandelingen te doen bij onze doelgroep, maar de overgrote meerderheid zijn vooral gericht op het 
doen van zo veel mogelijk behandelingen. Enkelen zijn ook actief gericht op het doen van onderzoek. 

Zoals al lang geleden besloten, houdt onze SIG haar bijeenkomsten op de middag voorafgaande aan 
een netwerkavond, op loopafstand van de locatie van de netwerkavond, met als doel ten minste drie 
bijeenkomsten per jaar. 

Omdat de bijeenkomsten van de SIG primair tot doel hebben om therapeuten enthousiast te maken 
voor de toepassing van EMDR bij mensen met een Verstandelijke Beperking, en om hen over de 
streep te trekken om concreet aan de slag te gaan hiermee, heeft onze SIG relatief veel deelnemers 
die nog in een opleidingstraject zitten of daarmee binnenkort zullen starten. Een kleinere, tamelijk 
vaste kern bestaat uit therapeuten die voldoen aan de criteria om gewoon lid van de VEN te zijn; 
enkelen volgen inmiddels de opleiding tot supervisor. 

Daarnaast zijn er tussentijdse e-mailcontacten gericht op het verwijzen van cliënten met een VB naar 
een met de doelgroep voldoende vertrouwde EMDR-therapeut in de regio van de cliënt. 

Tot nu toe is geen gebruik gemaakt van de door de VEN geboden mogelijkheid een externe spreker 
uit te nodigen, maar nog steeds bestaat bij een groot aantal deelnemers de wens om Joan Lovett 
naar Nederland te halen. Immers, bij onze doelgroep wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de door 
haar in 1999 beschreven “story telling method”.  

 

SIG EMDR en Vroegkinderlijke Traumatisering 
We zijn met 8 leden en een aantal potentiële leden. We komen vier maal per jaar bijeen in Utrecht, 
opkomst is over het algemeen goed.  



   
 

 
Jaarverslag 2016 Vereniging EMDR Nederland  19 
  

Doel 
Behandeling verbeteren van cliënten die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke chronisch 
trauma en dat doen we door: 

1. belangenbehartiging van deze doelgroep binnen het EMDR-veld (in dat verband zijn we nu –
op basis van casuïstiek en delen van klinische ervaring- aan het beschrijven bij welke 
doelgroep je niet meteen kunt starten met EMDR, waarom niet, en beschrijven wat 
stabiliseren dan precies wel en niet inhoudt),  

2. verzamelen van evidence-based en practice-based kennis en ervaring en  
3. ons in te zetten voor deskundigheidsbevordering binnen Nederland. 

In 2016 hebben leden van onze SIG in het kader van deze doelstellingen de volgende activiteiten 
ontplooid: 

- bijdrage stabilisatiediscussie op supervisorendag 
- preconference EMDR Europe congres 
- workshop over de stabilisatiecontroverse op EMDR Europe congres 
- preconference ESTD (European society trauma and dissociation) congres 
- deelname werkgroep Trimbos i.v.m. ontwikkelen zorgstandaard CPTSS 
- deelname werkgroep Trimbos i.v.m. ontwikkelen zorgstandaard dissociatieve stoornissen 

 

SIG EMDR en Zwangerschap 
De SIG EMDR en zwangerschap is in 2016 opgericht en telt zo’n 45 leden. In 2016 zijn er twee 
bijeenkomsten (in mei en in oktober) geweest van twee uur. Gemiddeld waren er tussen de 10 en 15 
aanwezigen per bijeenkomst. Er zijn veel belangstellende leden, waarvan een vrij groot deel nog niet 
op een bijeenkomst is geweest. In de eerste twee bijeenkomsten is er samen nagedacht over de 
doelstellingen van de SIG. Daarnaast was er ruimte voor uitwisseling van casuïstiek, ervaringen en 
ontwikkelingen en tips. In de eerste bijeenkomst heeft Jaro van der Ende een video laten zien over de 
mental tape/video-check bij een zwangere vrouw. In de tweede bijeenkomst heeft Wietske Tieskens 
een presentatie gegeven over de organisatie van de geboortezorg in de regio Apeldoorn. Jaro van der 
Ende was in 2016 contactpersoon en voorzitter. Vanaf 2017 doet zij dit samen met Simone Beekman. 
Het is de bedoeling om jaarlijks drie keer bij elkaar te komen.  
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DEEL XI Verslag van de penningmeester 
Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door twee enorme financiële meevallers. Het is ons uiteindelijk bij 
de belastingdienst gelukt om de contributie, zijnde ruim driekwart van onze inkomsten, volledig 
buiten de btw heffing te houden. Daarnaast zijn ook andere zaken, zowel m.b.t. inkomsten als 
uitgaven, vrijgesteld van btw. De tweede meevaller is dat het Europees congres een enorm succes 
was, ook in financieel opzicht. Zowel met betrekking tot de btw als het Europese congres waren we 
in de begroting uitgegaan van het worst case scenario. Mede door deze meevallers werd het 
verwachte verlies van € 21.000,- een winst van iets meer dan een ton! Tegenover € 570.605,- aan 
inkomsten staat € 470.069,- aan uitgaven.  

We hebben € 9.483,- meer inkomsten dan was begroot: de congreswinst is € 59.595,- hoger 
uitgevallen, daarentegen zijn de btw inkomsten € 46.019,- lager uitgevallen. We hebben € 112.694,- 
minder uitgegeven dan was begroot. Maar liefst € 90.471,- komt doordat de gevreesde en verwachte 
btw afdracht  grotendeels is uitgebleven. Tevens zijn zowel de Algemene kosten (met name de 
automatiseringskosten en de bestuursondersteuning) en de Verenigingskosten (met name niet 
uitgekeerde subsidie wetenschappelijk onderzoek) lager dan vooraf was ingeschat. Daar staat 
tegenover dat de kosten van Buvoo (organisatieondersteuning) € 43.319 hoger zijn uitgevallen, zij 
worden meer en meer bij allerlei zaken ingezet hetgeen de professionalisering van de vereniging zeer 
ten goede komt. 

De gehele winst van het congres (€ 84.595,-) hebben we geoormerkt om de komende jaren aan 
noodzakelijke ICT projecten (€ 40.000,-) en extra subsidie wetenschappelijk onderzoek (€ 45.000,-) 
uit te kunnen geven. De criteria voor het aanvragen van subsidie wetenschappelijk onderzoek zullen 
worden verruimd. 

Naast de € 85.000,- aan geoormerkt geld hebben we een vermogen van €  172.102,-. 

 
 
 







Begroting 2017 
Om de komende jaren weer naar het voor de belastingdienst acceptabele bedrag van € 100.000,- aan 
vermogen te gaan, hebben we een begroting voor 2017 opgesteld waarin we € 47.300,- zullen 
interen. We komen dan op een vermogen van € 124.802,- uit, naast de geoormerkte bedragen van    
€ 85.000,- (ICT en subsidie wetenschappelijk onderzoek). 
We verwachten zo’n € 12.000,- meer inkomsten aan contributie dan in 2016 en eenzelfde bedrag 
verwachten we aan verlies door het Nationaal EMDR congres, vanwege de lagere toegangsprijzen 
voor de leden omdat het een jubileumcongres betreft.  
 
Aan de uitgavenkant valt vergeleken met 2016 een forse stijging aan commissiekosten op. Deze 
stijging komt volledig door de hogere bestuurskosten (ongeveer € 30.000,- doordat  we dit jaar zeer 
vermoedelijk gebruik zullen maken van betaalde (externe) krachten. Aangezien we ook komend jaar 
steeds meer taken zullen overdragen aan onze organisatieondersteuning (Bureau Buvoo) zullen de 
uitgaven zo’n € 17.000 hoger zijn dan in 2016. In het kader van de noodzakelijke veranderingen naar 
een nieuwe organisatiestructuur hebben we € 20.000,- gereserveerd voor organisatieontwikkeling. 
Het vaste jaarbedrag van € 30.000,- voor subsidiëring wetenschappelijk onderzoek staat ook op de 
begroting naast het geoormerkte bedrag van € 45.000,-dat we in de komende jaren extra aan 
subsidiering kunnen uitgeven. We verwachten dit jaar extra uitgaven aan verdere ontwikkeling van 
de website. Vergeleken met 2016 is dat zo’n € 6.000,- meer. 
 
 

 

Begroting 2017

Inkomsten 2016 Begroot 2017 Verschil

Contributie leden/nieuwsbrieflezers 452.331€                   465.000€                     12.669

Administratiekosten lidmaatschap 654€                           700€                             46

(Herregistratie) Practitioners/supervisoren 11.409€                     15.000€                       3.591

Winst/verlies Europees congres plus sponsoring 84.595€                     -84.595 

Winst/verlies nationaal congres  (ink min uitg) -15.000€                      -15.000 

Winst workshops (ink min uitg) 4.413€                       8.000€                         3.587

Te ontvangen rente 1.019€                       1.100€                         81

Clientenfolders/ouderenfolders 1.857€                       2.000€                         143

Opbrengsten VEN-mail derden 2.335€                       2.500€                         165

Opbrengst web-site EMDR-shop 4.999€                       4.000€                         -999 

Accreditatie PE On line 6.090€                       8.000€                         1.910

BTW inkomsten 903€                           1.000€                         97

570.605€    492.300€      -78.305Totaal inkomsten



Uitgaven 2016 Begroot 2017 Verschil

Commissiekosten 22.334€                     52.000€                       29.666

Organisatie-ondersteuning 173.319€                   190.000€                     16.681

Verenigingskosten 87.979€                     94.600€                       6.621

Tijdschriften/verkoopkosten 95.340€                     100.000€                     4.660

Algemene kosten 87.141€                     101.000€                     13.859

BTW afdracht 3.956€                       2.000€                         -1.956

470.069€    539.600€      69.531,00

Inkomsten minus uitgaven 100.536€     -47.300€       

31-12-2016 31-12-2017
Algemeen vermogen € 172.102 € 124.802

Geoormerkt bedrag ICT * € 40.000

Geoormerkt bedrag subsidie wetenschappelijk onderzoek * € 45.000

Geoormerkt vermogen € 85.000 € 85.000

Totaal € 257.102 € 209.802

Totaal uitgaven

* De winst van het Europees congres 2016 (ongeveer 85.000 euro) is als geoormerkt geld gereserveerd, voor ICT-kosten 

en extra subsidies wetenschappelijk onderzoek, dat in de komende jaren zal worden uitgegeven.

€ 40.000

€ 45.000

Toelichting op uitgaven

Commissiekosten 2016 Begroot 2017 Verschil

Bestuur 10.094€                     40.000€                       29.906

Opleidingscommissie 2.895€                       3.000€                         105

Congrescommissie 5.780€                       4.000€                         -1.780

PR commissie 2.457€                       3.000€                         543

Supervisorencommissie 500€                             500

Wetenschapscommissie 477€                           500€                             23

Redactiecommissie 631€                           1.000€                         369

22.334€          52.000€           29.666

Organisatieondersteuning

Organisatie-ondersteuning 173.319€                   190.000€                     -16.681 

173.319€        190.000€         -16.681SUBTOTAAL

SUBTOTAAL



Vereningingskosten 2016 Begroot 2017 Verschil

Representatie 80€                             500€                             420

Kosten Algemene ledenvergadering 3.307€                       3.500€                         193

Supervisorenopleiding 7.656€                       -€                                  -7.656

Netwerkbijeenkomsten 5.038€                       7.500€                         2.462

SIG facilitering 5.654€                       6.000€                         346

Verenigings/ouderenfolder 309€                           1.000€                         691

Audit CRKBO 67€                             100€                             33

Uitgaven subsidie onderzoek 20.930€                     30.000€                       9.070

Clientenfolders 792€                           3.000€                         2.208

Belangenbehartiging Federatie 18.000€                     18.000€                       0

Accreditatiekosten div. algemeen 631€                           1.000€                         369

Supervisorenbijeenkomst 3.782€                       4.000€                         218

Congresvergoeding commissieleden 18.056€                     -18.056

Organisatieontwikkeling 20.000€                       20.000

NVGZP korting 3.677€                       -€                                  -3.677

87.979€          94.600€           6.621SUBTOTAAL

Tijdschriften/verkoopkosten 2016 Begroot 2017 Verschil

EMDR Magazine 82.307€                     85.000€                       2.693

EMDR Journal 12.888€                     15.000€                       2.112

95.195€          100.000€         4.805

Algemene kosten

Automatisering/frontoffice/PE-online/Website 38.919€                     45.000€                       6.081

CertificatenEMDR Europe 7.500€                       8.500€                         1.000

Contributies EMDR Europe 17.160€                     18.500€                       1.340

Kantoorbenodigdh./drukwerk 2.323€                       2.500€                         177

Kosten accountant 6.283€                       7.000€                         717

Porto/verzendkosten 8.234€                       9.000€                         766

Bankkosten 1.374€                       2.000€                         626

bestuursondersteuning/overige kosten 4.286€                       7.500€                         3.214

overige reiskosten 814€                           1.000€                         186

86.893€          101.000€         14.107

470.069€     539.600€       69.531Totaal  uitgaven

SUBTOTAAL

SUBTOTAAL





ALV 23 maart 2017   

  

 
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
 
Gevraagde actie ALV: vaststelling van het gewijzigd huishoudelijk reglement 
 
Hieronder volgen twee voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).  
 
_________________________________ 

1. Aanpassing termijnen overgangsregelingen  
 
In 2016 heeft het bestuur besloten enkele termijnen voor de overgangsregeling te verlengen. 
Hiervoor moet artikel 2.1.2. van het HR als volgt worden aangepast (oude tekst doorgehaald, nieuwe 
tekst onderstreept). 

2.1.2 Eisen gewoon lidmaatschap 

a. Het gewoon lidmaatschap staat open voor personen die ingeschreven zijn in het register EMDR 
Europe Practitioner, dan wel per 1 april 2015 1 januari 2016 reeds waren ingeschreven als 
gewoon lid. 

b. In aanvulling op het gestelde in artikel 5 van de Statuten over het einde van het lidmaatschap 
eindigt het gewoon lidmaatschap tevens: 
1. zodra de inschrijving in het register EMDR Europe Practitioner wordt doorgehaald; 
2. voor personen die niet zijn ingeschreven in het register EMDR Europe Practitioner: per 1 april 

2020 1 januari 2021. 
c. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten de inschrijving van personen die per 1 januari 

2016 april reeds waren ingeschreven als gewoon lid en per 1 april 2020 1 januari 2021 niet zijn 
ingeschreven in het register EMDR Europe Practitioner met een bepaalde tijd te verlengen.  

 
_______________________________________ 

 

2. Certificaten 
Bij registratie ontvangen practitioners een certificaat van EMDR-Europe. Het bestuur stelt voor dit in 
het HR vast te leggen. 
Voorgesteld wordt artikel 3 van het HR als volgt aan te vullen:  
 



 - 2 -

Artikel 3 Registers  

1. Het registratiebeleid van de vereniging is gebaseerd op de richtlijnen van EMDR Europe. 
1. EMDR Europe onderscheidt de volgende kwalificatieniveaus, c.q. registraties: EMDR Europe 

Practitioner, EMDR Europe Consultant en EMDR Europe Trainer.  
2. De registers van EMDR Europe Practitioners en EMDR Europe Consultants worden voor Nederland 

gehouden door de VEN.  Het register voor EMDR Europe Trainer wordt gehouden door EMDR 
Europe. 

3. De registers van EMDR Europe Practitioners en EMDR Europe Consultants kennen een 
aantekening voor het werken met Volwassenen, respectievelijk Kinderen & Jeugdigen.  

4. De eisen voor inschrijving in deze registers en het verkrijgen van een aantekening, alsmede de 
procedure voor aanmelding en registratie zijn vastgelegd in het Reglement Opleidingen en 
Registraties. 

5. De registers en de daarin opgenomen personen zijn openbaar. De vereniging verstrekt op verzoek 
informatie over de vraag of een beroepsbeoefenaar is opgenomen in het register en over welke 
aantekening hij/zij beschikt. 

6. Bij inschrijving in een register ontvangt de betrokkene een certificaat van EMDR Europe. 
 



 
 

 

 

Kandidaat bestuurslid: Rik Knipschild 

 
Rik Knipschild werkt als behandelcoördinator op een psychiatrische crisisafdeling van 
Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en is geschoold tot psychotraumatoloog, GZ-
psycholoog en in opleiding tot epidemioloog. Hij werkt parttime in de klinische praktijk en 
parttime als promovendus. Rik coördineert diverse wetenschappelijke onderzoeken, 
waaronder een gerandomiseerde klinische trial naar de effectiviteit van EMDR bij 
adolescenten met PTSS door kindermishandeling. Ook heeft Rik een aantal nevenfuncties. 
Zo is hij lid van de Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJI) en zit hij in de redactie van het tijdschrift GZ-psychologie 
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