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VERSLAG BESTUUR 

 
In 2017 zijn de volgende bestuursleden 
afgetreden: 
Herma Hagen 23-03-2017 
Joany Spierings 29-08-2017 
 
Per 23-03-2017 is Rik Knipschild toegetreden 
tot het bestuur. 
 
Het bestuur heeft in 2017 10 keer vergaderd, 
waarvan 1 vergadering als telefoonconferentie. 
Een van de vergaderingen was gezamenlijk 
met de Opleidingscommissie, een met de 
voorzitter van de Congrescommissie en twee 
keer werd gezamenlijk vergaderd met de 
Congrescommissie en de Wetenschap-
scommissie. Marnix de Romph (directeur 
P3NL), Esther Leuning en Bas van de Steeg 
(nemen namens de VEN zitting in resp. de 
Commissie Jeugd en de Commissie bekostiging 
van P3NL) hebben een gedeelte van een 
bestuursvergadering bijgewoond in het kader 
van P3NL.  
Daarnaast heeft het bestuur twee brainstorm 
bijeenkomsten gehad over de organisatie-
verandering.  
Annemieke Driessen heeft in 2017 tot half 
februari tijdelijk het voorzitterschap 
waargenomen voor Carlijn de Roos, vanwege 
werkzaamheden voor haar promotie-
onderzoek. 
 
Een belangrijk deel van de aandacht van het 
bestuur is in 2017 uitgegaan naar de 
verenigingsorganisatie. De grootte van de 
vereniging, de toenemende hoeveelheid taken 
en ambities vragen om een 
professionaliseringsslag. Voorbereidingen 
hiervoor zijn getroffen door het inschakelen 
van externe adviseurs, te weten Frans 
Huizenga en Peter van Drunen, met wie 
overleg en brainstormsessies hebben 
plaatsgevonden. Het bestuur heeft 

speerpunten geformuleerd, die zullen 
terugkomen in het beleidsplan voor de 
komende jaren. Daarnaast zijn 
voorbereidingen getroffen voor de aanstelling 
van een directeur, hetgeen in de ALV van 2018 
besproken zal worden. 
Naast de aandacht voor de professionalisering, 
heeft het bestuur zich beziggehouden met de 
gebruikelijke portefeuilles, zoals hieronder 
uitgebreider apart staan beschreven.  
Het bestuur heeft in 2017 ook weer nauw 
overlegd met de diverse verenigingsorganen 
(commissies, leden, secretariaatsbureau en 
diverse contactpersonen en relaties van de 
vereniging). Het bestuur verzamelde alle 
informatie; ze verzocht commissies om zaken 
uit te voeren, stuurde aan en besliste 
vervolgens over keuzes en het resultaat. 
Commissies gaven gevraagd en ongevraagd 
advies, dat door bestuur vervolgens werd 
omgezet in beleid. 

Ledenbestand 2017 
 
Basisopleiding   2224 
Vervolgopleiding  1299 
Practitioners   757  
Supervisoren   50 
Trainers   9 
*Opzegging lidmaatschap 
per 31-12-2017   95 
Totaal aantal leden  4244 
Waarvan 6 ereleden. Erik ten Broeke heeft in 
2017 het erelidmaatschap verkregen. 
 

P3NL belangenbehartiging 
 
In 2017 heeft de samenwerking tussen NIP, 
NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en 
VPeP binnen de federatie P3NL verder vorm 
gekregen. Dat begon met het formuleren van 
een gezamenlijke visie en het vertalen daarvan 
in een kernachtig jaarplan. De missie van P3NL 
kent vier elementen:  
• De aandacht vestigen op de 
maatschappelijke meerwaarde van 
psychologen, psychotherapeuten en 
pedagogen.  

Carlijn de Roos (voorzitter) 
Hans-Jaap Oppenheim (penningmeester) 
Annemieke Driessen 
Ad de Jongh 
Sjef Berendsen 
Tilly Koolstra 
Iva Bicanic 
Rik Knipschild 
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• Het bijdragen aan de transparantie over de 
kwaliteit en effectiviteit van hun professionele 
beroepsuitoefening.  
• Het pleiten voor gepast gebruik van 
psychologische, psychotherapeutische en 
pedagogische zorg; onder andere via preventie 
en vroege interventie.  
• Het uitdragen van het belang van evidence 
based werken.  
 
De missie van P3NL bepaalt welke activiteiten 
werden opgepakt. Zo is een proef met 
gepersonaliseerd leren en het inpassen van 
EVC’s gestart, vroeg het implementeren van 
het Kwaliteitsstatuut veel aandacht en kwam 
er een klachten- en geschillenregeling van 
P3NL in het kader van de Wkkgz. Bij deze 
regeling zijn inmiddels 1.500 vrijgevestigde 
psychologen, psychotherapeuten en 
pedagogen aangesloten. Een groot succes dus! 
Aan het eind van 2017 zijn de voorbereidingen 
getroffen voor eenzelfde soort aanbod inzake 
de nieuwe privacywetgeving; de AVG.  
 
Belangenbehartiging  
P3NL is namens de aangesloten verenigingen 
een krachtige partij voor belangenbehartiging. 
Ze 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 en met name haar voorzitter Jeroen 
Muller, en de directie. In het verslagjaar is ook 
een samenwerking aangegaan met een 
externe vertegenwoordiger, Bieke Oskam, die 
in opdracht van P3NL de politieke agenda volgt 
en kansen creëert om in gesprek te raken met 
bewindspersonen, politici en andere 
beleidmakers.  
 
Standpunten  
Er zijn in 2017 weer tal van gezamenlijke 
standpunten ingenomen. Zoals bij de 
consultatie van het Zorginstituut over de 
behandeling binnen de Wlz van mensen met 
een psychische stoornis. Daarnaast is een 
bijdrage geleverd aan hun verkenning 
‘Aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige 
verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)'.  
Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) is door P3NL een bijdrage geleverd aan 

de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces 
Zvw’, het advies ‘Aanvullende geneeskundige 
zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste 
lijn’, de consultatie in het kader van het 
productiviteitsrapport GGFZ en de 
tussenrapportage ‘Wachttijden in de GGZ’. 
Hetzelfde is gedaan m.b.t. de monitor 
generalistische Basis GGZ van KPMG Plexus 
i.s.m. Vektis en het NIVEL.  
Er is een brief gestuurd aan de vaste 
Kamercommissie van VWS en staatssecretaris 
Blokhuis met onze belangrijkste speerpunten 
voor de komende kabinetsperiode. Denk aan 
de 18-/18+-problematiek, de wachttijden, de 
samenloop van de verschillende domeinen en 
de arbeidsmarktproblematiek.  
Samen met andere partijen is een brief 
gestuurd aan het Zorginstituut over het 
medebehandelaarschap binnen het 
kwaliteitsstatuut en aan Zorgverzekeraars 
Nederland en het Zorginstituut over de 
zogeheten ‘dynamische lijst’. In het verlengde 
hiervan is ook een brief gestuurd aan de NZa 
over de beroepentabel. Al deze acties hadden 
tot doel om de professionals maximaal in staat 
te stellen hun werk te doen zonder allerlei 
onnodige of ongewenste barrières.  
 
Bestuurlijke inzet  
Verder is er ook tijdens het verslagjaar inzet 
gevraagd bij bestuurlijke trajecten zoals de 
Agenda Gepast Gebruik en Transparantie, het 
project ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut 
Nederland, het ontwikkelen van een nieuwe 
productstructuur door de NZa en het 
terugdringen van de wachtlijsten en de 
administratieve belasting. Inzet die door de 
samenwerking binnen P3NL veel efficiënter en 
met meer impact kan worden geleverd.  
Hierbij speelt het bestuur van P3NL een 
belangrijke rol. Het bestuur bestond in 2017 
uit drs. J.V. (Jeroen) Muller, drs. J.P. (Jim) 
Bijlstra, dr. A.A.P. (Arnold) van Emmerik, drs. 
A.M. (Ariëlle) de Ruijter en prof. dr. M.J.P.M. 
(Marc) Verbraak. Het bestuur vergaderde zes 
keer. De Algemene Vergadering, waarin alle 
verenigingen vertegenwoordigd zijn, kwam 
eveneens zes keer bij elkaar.  
In de tweede helft van het verslagjaar is met 
verschillende verenigingen binnen de GGZ 
gesproken over een eventueel lidmaatschap 
van P3NL. Naar verwachting zal dat in 2018 
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ook daadwerkelijk tot een uitbreiding van P3NL 
leiden.  

Uitbesteden bureau werkzaamheden Buvoo 
 
Buvoo heeft begin 2017 onderzocht welk ERP 
Systeem voldoet aan de behoefte om Mijn 
EMDR Profiel te vervangen als ledenplatform. 
In overleg met het bestuur is de keuze gevallen 
op het systeem van All Solutions, een modern 
toegankelijk systeem waar al veel grote 
landelijke verenigingen meewerken en dat 
voldoet aan de AVG-norm (mei 2018). In juli 
werd gestart met de implementatie van het 
systeem om op 1 januari 2018 dit verder uit te 
rollen. 
Leden gaan rechtstreeks via de website naar 
MIJN VEN, zie de link https://mijnven.emdr.nl/ 
 
Werkzaamheden: 
-verwerken van de financiële administratie 
(debiteuren- en crediteurenadministratie)  
-beantwoorden van ruim 14.000 mails  
-verwerken van aanpassingen op de website 
-(her) registratie practitioners/supervisoren 
-accreditatie toekenning/registratie 
-notuleren van bestuursvergaderingen, 
opleidingscommissie, wetenschapscommissie,  
congrescommissie en de jaarlijkse SIG-
vergadering. 
-brede ondersteuning van de georganiseerde 
VEN activiteiten (congres, workshops, 
symposium) 
-implementatie ERP Systeem en het nieuwe 
leden platform voor de VEN 

EMDR Europe 
 
Het bestuur van EMDR Europe, de EMDR 
Europe Board, een groep van ongeveer 25 
landenvertegenwoordigers/sters, kwam in 
2017 tweemaal bij elkaar:  een keer tijdens het 
Europese congres in Barcelona (1 dag) en 
eenmaal op een andere locatie (2,5 dagen). 
Namens Nederland zaten in 2017 de volgende 
leden in deze commissies: 
Ad de Jongh: Board, scientific committee,  
Carlijn de Roos: Child and Adolescent 
committee (per juni 2018 board), scientific 
committee 

Tilly Koolstra: Standards committee, practice 
committee. board 
Patricia Waaijman: CQAC  
Joany Spierings: Standards committee, practice 
committee, ze heeft voor haar onevenaarbare 
inzet voor EMDR EUROPE een mooi beeld als 
aandenken ontvangen.  

Journal of EMDR Practice and Research 
 
Alle leden hebben online toegang tot het 
Journal of EMDR Practice and Research, dat 
vier keer per jaar verschijnt. Van de 
belangrijkste artikelen verscheen een 
samenvatting en/of bespreking in het EMDR 
Magazine.  

Website  
 
Voor de website www.emdr.nl lag het 
bezoekersaantal gemiddeld op 1.402 
bezoekers per dag. 2 pieken; maandag 12 juni 
3.344, maandag 3 juli 2.857 
Paginaweergaven: 926.500 pagina's. Nieuwe 
bezoekers 70 procent. Terugkerende 
bezoekers 30%. Gem. sessieduur: 00:01:43. 
94,74% van de bezoekers is gelokaliseerd in 
Nederland. 2,5% is gelokaliseerd in België.  
Het zoeken naar EMDR ging voor 72,5 % 
organisch (via browsers zoals Google) en voor 
22% direct. 
De meest bezochte pagina's waren: wat-is-
emdr | emdr-in-beeld | homepagina | emdr-
opleidingen | angsten-en-fobieën | emdr-
ervaringen-cliënten | meervoudige-langdurige-
traumatisering | wanneer-emdr  | emdr-
practitioners-europe 
 
De meest gezochte zoekwoorden waren: emdr 
|emdr therapie | emdr behandeling | emdr 
therapeut | angsten | fobieën | emdr lid 
worden | emdr agenda.   
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. 

https://mijnven.emdr.nl/
http://www.emdr.nl/
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De verwijslijst werd in 2017 in totaal 164695 
keer bezocht. Dat is gemiddeld 451 keer per 
dag. 

Financieel verslag 2017 
De inkomsten in 2017 zijn zo’n 10.00 lager 
uitgevallen dan begroot. Dat heeft met name 
te maken met een groter verlies met 
betrekking tot het congres dan was verwacht. 
De toegangsprijs was extra laag gehouden in 
verband met de viering van het 10e congres. 
De uitgaven zijn echter ook lager uitgevallen, 
ongeveer 38.000 euro. De verwachtte kosten 
m.b.t. tot de organisatieontwikkeling zijn 
aanzienlijk beperkt gebleven. Dit is terug te 
vinden zowel in de lager uitgevallen uitgaven 
van het Bestuur als in de Verenigingskosten. 
De PR commissie heeft ruim 8.000 euro meer 
uitgegeven vanwege een, overigens zeer 
succesvol, vlog initiatief. Het bestuur heeft 
daar in 2017 toestemming voor gegeven. 
De organisatieondersteuning (Buvoo) heeft in 
2017 de vruchten geplukt van de eerdere  
investeringen in de automatisering. We 
hebben ruim 25.000 euro minder uitgegeven 
dan was begroot.  
De kosten voor het EMDR Magazine zijn bijna 
19.000 euro hoger uitgevallen. Er was 
financiële ruimte om het blad meer pagina’s te 
geven en er is een extra (the best of …) 
nummer gedrukt. 
Het geplande verlies van ongeveer 47.000 euro 
is zo’n 20.000 euro geworden. Het algemeen 
vermogen op 31-12-2017 is gedaald naar 
151.789 euro. Met de resterende geoormerkte 
bedragen voor ICT en wetenschappelijk 
onderzoek komen we op een totaal vermogen 
van 196.628 euro. 
Kortom: de VEN staat er financieel zeer goed 
voor, er is ruimte om verder in te teren op het 
vermogen. 
 

Actieplan bestuur 2018 en verder 
 
Voor 2018 heeft het bestuur de volgende 
actiepunten geformuleerd: 
- vormgeving van de transitie naar een nieuwe 
verenigingsstructuur, met verdere 
professionalisering van de interne organisatie 
- aanstellen van een directeur 

- uitwerken van de speerpunten als 
onderlegger voor een meerjaren beleidsplan. 
De speerpunten behelzen de versterking van 
de band tussen VEN en de leden, 
kwaliteitsborging van de EMDR beoefening, 
positionering en wetenschappelijk onderzoek. 
 

DEEL II  Verslag opleidingscommissie 

 
Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de 
volgende onderwerpen:  
- De OC heeft in 2017 aan 140 leden van de 

Vereniging de registratie ‘EMDR Europe 
Practitioner’ toegekend, waarmee het 
totale aantal gestegen is naar 753. 

- Sinds 2011 loopt ook de herregistratie: in 
2017 hebben 61 practitioners hun 
registratie als practitioner verlengd met 5 
jaar. 

- In 2017 is aan 58 cursussen op verzoek 
accreditatie toegekend, de toegekende 
punten zijn steeds op de website 
gepubliceerd. Sinds oktober 2016 worden 
accreditaties volledig verwerkt via PE-
online.  

- In 2017 zijn er 8 erkenning 
intervisiegroepaanvragen geweest en 1 
aanvraag erkenning Special Interest Group 
(SIG). 

- 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 bijgehouden in de notulen. 
 

‘Consolidatie’ en ‘reconsolidatie’ waren voor 
de OC de kernwoorden van 2017. Eerder werd 
het Reglement Opleidingen en Registraties 

Marcella Udenhout (voorzitter, gedeeld portefeuille 
registratie EMDR Europe Practitioner)  
Do Doeksen (vicevoorzitter, portefeuille registratie EMDR 
Europe Consultant)  
Ronald Roskam (secretaris, portefeuille toelating) 
Jacqueline Okkes (portefeuille herregistratie EMDR Europe 
Practitioner)  
Denise Boumans (portefeuille accreditatie)  
Tilly Koolstra (tevens bestuurslid, portefeuille communicatie 
OC-bestuur)  
Gerke Dooijeweerd (portefeuille intervisie en SIG) 
Hellen Hornsveld (portefeuille trainerszaken) 
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(ROR) in gebruik genomen, welke dit jaar 
veelvuldig aan evaluatie onderworpen werd. 
De OC deed diverse suggesties ter verbetering 
van het ROR. Ook hebben OC en bestuur 
veelvuldig contact gehad over bepaalde 
onderwerpen, waaronder het toevoegen van 
onderzoekssupervisie als bijscholing en het, 
onder specifieke voorwaarden, toelaten van 
postmaster SKJ en de academische variant van 
seksuologie tot de opleidingsroute. De 
herregistratie voor supervisoren is opgestart 
en loopt goed. 

Veel vragen die besproken worden in de OC 
zijn verzoeken die zich in het grijze gebied van 
het ROR bevinden of zijn verzoeken tot het 
verruimen, dan wel het maken van 
uitzonderingen op de voorschriften in het ROR. 
Regels scheppen orde, duidelijkheid en 
richting. De OC ziet het ROR dan ook als een 
hoofdweg. De verzoeken verleiden steeds tot 
het creëren van nieuw te bewandelen paden 
en zijwegen, maar de OC kiest ervoor om te 
focussen op deze hoofdweg. Dit betekent dat 
zij er voor kiest om streng het reglement te 
hanteren en alleen die zijwegen te 
bewandelen die, mede door voortschrijdend 
inzicht, iets toevoegen aan deze hoofdweg.  

Beleidsthemata voor 2018:  
-Continuering evaluatie ROR 
-Positiebepaling OC in de nieuwe 
organisatievorm VEN 
 

DEEL III  Verslag supervisorencommissie 
(subcommissie van OC) 

 
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: 
een bijscholings- en inspiratiedag voor alle 
supervisoren en supervisoren in opleiding. 
Verder organiseert de SC 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 2017 acht 
keer vergaderd. Er is in dit jaar aandacht 
besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Evaluatie supervisorendag 2017. 
- Evaluatie van de Supervisorenopleiding 

2016 
Deze bestond uit een evaluatie door de 
deelnemers en een evaluatie door de 
trainers. Er zijn Tips en Tricks opgesteld 
door de trainers. 
Vervolgens zijn er aanbevelingen 
geformuleerd die in het bestuur zijn 
besproken en goedgekeurd om bij de 
volgende supervisorenopleiding mee te 
nemen. 

- Voortgangscheck van supervisoren in 
opleiding van de lichting 2016 

- Voortgangscheck supervisoren in 
opleiding van de lichting 2012, die langer 
dan 4 jaar bezig waren. 

- Start met de herregistratie van de 
supervisoren in PE online 

- Opstelling van een ‘pardonregeling’ voor 
de herregistratie van supervisoren met 
twee aantekeningen die niet meer aan de 
vereiste uren in twee werkvelden 
voldoen. 

- Organisatie supervisorendag 2018 
 
 

DEEL IV  Verslag redactie EM 

 
In 2017 zijn er drie EMDR Magazines 
uitgebracht, plus een jubileumnummer van-
wege het vijfjarig bestaan van de glossy. Dit 
jubileumnummer is behalve aan VEN-leden 
ook verstuurd naar leden van de Belgische 

Hans-Jaap Oppenheim (bestuurslid)  
Merlijn van Eijk (supervisor)  
Do Doeksen (OC lid) 

Ad de Jongh (voorzitter) Gea Procee 
Iva Bicanic (voorzitter)                     Gusta Boland 
Dafna Zwarts (beeldredacteur) Hayo Lasschuijt 
Wieger Favier (eindredacteur) Linda Verhaak 
Carien Karsten  Nadia Thiel  
Deana de Zwart  Suzanne van Hees 
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EMDR vereniging en andere relevante 
partners.  
De redactiecommissie heeft in 2017 drie keer 
vergaderd. Alida van Doorn neemt vanaf 2018 
het stokje van Dafna Zwarts als beeldredacteur 
over.  
In 2017 zijn enkele artikelen uit EMDR 
Magazine via Social Media verspreid en 
veelvuldig gedeeld met een bredere doelgroep 
dan uitsluitend VEN leden. Er wordt steeds 
vaker geciteerd door andere auteurs naar 
artikelen uit EMDR Magazine. Ook zijn in 2017 
artikelen van EMDR in herdruk verschenen in 
andere vaktijdschriften.  
 
 

DEEL V  Verslag congrescommissie 

 
Het jaar na het fantastische Europese congres 
in het World Forum in Den Haag, gingen we 
met het Nationale congres weer ‘een level 
verder’. De Vereeniging in Nijmegen, vanaf het 
prille begin onze basis voor congressen, deed 
definitief af in verband met het toenemend 
aantal congresdeelnemers. We vonden een 
nieuwe plek: De Fabrique, een oude 
graanfabriek in Utrecht.  
 
Verandering is altijd spannend: zo moest de 
commissie alles voor het eerst doen op deze 
locatie en moesten onze leden, met name de 
‘oude rotten’ ook erg wennen aan zo’n grote, 
nieuwe locatie. Niet alles liep gesmeerd in het 
begin. Het bereiken van de grote zaal voor de 
Keynote van Sandra Baïta, wegwijzering was 
verwarrend en de toegangsweg naar de zaal zo 
mooi dat sommige mensen stil stonden, een 
foto maakten en zich verwonderden om de 
omgeving. Uiteindelijk zaten we daar allemaal, 
een zaal vol leergierige Nederlandse EMDR 
therapeuten. Voor sommigen was de Keynote 
van Sandra een verademing, naast alle 
evidence based technieken die werden 
gepresenteerd. Anderen konden de link niet 
leggen met de praktijk en de wetenschap. Voor 
ons als commissie een moment waarop we 

merken: we willen contact met de 
ontwikkelingen in het buitenland houden, 
maar we moeten nog beter zorgen dat de 
vertaling naar de Nederlandse praktijk wordt 
gemaakt. De Keynote van Erik ten Broeke 
maakte op dat gebied veel goed, zijn verhaal 
was concreet en wetenschappelijk en werd 
goed gewaardeerd. Ook de workshops werden 
drukbezocht en de afsluitende borrel was een 
feestje. Suzy Matthijsen en Ella Lobregt 
ontvingen de wetenschapsprijzen en zo 
kwamen we aan het eind van een succesvol 
congres.  
Er waren in totaal 200 deelnemers aanwezig 
op de pre-conference dag en 862 op de 
congresdag zelf, een goede opkomst! Veel 
deelnemers hebben het evaluatieformulier 
ingevuld. De inhoudelijke reacties gingen 
vooral over zaken die beter konden: drukte, 
toiletbezoek, lunch. Maar als we naar de cijfers 
van de beoordelingen kijken is het oordeel 
positief. Als congrescommissie hebben we op 
basis van de ervaringen besloten om De 
Fabrique ook als congreslocatie voor 2018 te 
kiezen. We hebben daarbij ervaring opgedaan 
en feedback gekregen waar we zeker wat mee 
gaan doen. Zo zorgen we dat er volgend jaar 
weer een mooi congres georganiseerd wordt 
voor alle leden van de VEN. De Commissie 
heeft in 2017 na het congres afscheid 
genomen van Annemieke Driessen en Sjef 
Berendsen. Versterking van de 
congrescommissie is in november 2017 
gezocht en gevonden in de personen van Anne 
Vollbehr en Bianca Muller. Tot volgend jaar!  
 

DEEL VI  Verslag venwencommissie 

 
De VENWENcommissie heeft in 2017 de 
volgende symposia, workshops en 
netwerkavonden georganiseerd:  
Symposium:  
*1 september 2017: ‘Traumabehandeling ook 
voor mensen met een laag IQ’, aangeboden 
door de VEN ter gelegenheid van de promotie 
van Liesbeth Mevissen 

Astrid ter Braak  Marieke Meijerink 
Gea Dunnik  Meta Oldenziel 

Patricia Waaijman (voorzitter) 
Hans-Jaap Oppenheim (penningmeester) 
Charlotte van der Wall  
Hanneke Nielsen 
Annemieke Driessen 
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Workshops: 
*11 en 12 oktober 2017: 'Progressive 
Approach bij dissociatie en complexe PTSS’, 
een tweedaagse workshop door Dolores 
Mosquera  
*7 november 2017: ‘Treating Early Attachment 
Wounding: Somatic interventions to Enhance 
EMDR’, een eendaagse workshop door Lana 
Epstein 
Netwerkavonden:  
23 maart 2017: ‘Kortdurende, intensieve 
behandeling van Complexe PTSS’ door Ad de 
Jongh en Sjef Berendsen  
12 oktober 2017: ‘Repairing attachment 
wounds with the Self-Care protocol’ 
door Dolores Mosquera  
6 november 2017:  ’Introduction in treating 
Early Attachment Wounding: Somatic 
interventions to Enhance EMDR’ door Lana 
Epstein 

In december 2017 hebben de commissie-
leden besloten te stoppen met hun 
werkzaamheden. In 2018 zal worden 
onderzocht op welke wijze de organisatie van 
workshops en netwerkavonden zal worden 
gecontinueerd. 
 

DEEL VII  Verslag pr-commissie 
 

In 2017 zijn er vooral veel nieuwsitems 
toegevoegd en is er gebrainstormd over 
verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van 
de website. 
 
De VEN is vrijwel dagelijks/wekelijks actief op 
LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. 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. 
Daarnaast wordt het YouTube kanaal van de 
VEN onderhouden door de PR-cie. 

Via VEN-mail en EyeOpener worden leden op 
de hoogte gehouden van nieuws, workshops, 
congressen, belangrijke informatie e.d. 
De PR-cie heeft zich in 2017 gericht op het 
starten met VLOG’s: korte videopresentaties 
waarin verschillende mensen aan het woord 
komen over ontwikkelingen op het gebied van 
EMDR.  
De PR-commissie is ondersteunend aan de 
congrescommissie op het gebied van 
verspreiden van informatie over het congres 
en meedenken over de communicatie op dit 
gebied. 
In december 2017 neemt de PR-cie afscheid 
van Rik Knipschild en wordt het voorzitter-
schap overgenomen door Bianca Muller. 

Aandachtspunten 2018: 
- verbetering gebruiksvriendelijkheid website- 
veelvuldig gebruik blijven maken van social 
media kanalen om informatie te verspreiden 
- voortzetting gebruik VLOG’s 
- betrekken van leden bij onderwerpen voor PR 
 

DEEL VII  Protocollencommissie 

 
 
De commissie heeft in 2017 over lopende 
zaken contact gehad zowel per mail als 
mondeling. 
In mei is gestart met de evaluatieronde 2017 
van de volwassen en K&J protocollen en 
formulieren. De volgende protocollen zijn 
geëvalueerd eerst door de supervisoren en 
daarna door de auteurs:  
-Standaard protocol volwassen- en K&J-versie  
-Linksom (tijdlijn-route) protocol volwassen- en 
K&J-versie  
-Rechtsom (opvattingen route) protocol + 
Voorbereidingsformulier volwassen- en K&J-
versie 
-RDI protocol volwassen- en K&J-versie  
-Blauwdruk casusconceptualisatie en 
toelichting casusconceptualisatie  
 
Bij elke evaluatieronde heeft de commissie op 
de volgende punten gelet:  

Rik Knipschild (voorzitter) Kristel Bijen 
Bianca Muller  Tamara Konings 
Birgit Booij   Linda Ermers 
Doenja van Leeuwaarden Marike van de Hel 
Harmien Koopmans  Mischa Franck 
Henriette van der Meijden Inge Siebe 

      
 

Franka Groote (voorzitter) Indra Spierts 
Tilly Koolstra  Marion van Schaik 
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-Het “up to date” houden: wat zijn de nieuwe 
inzichten/ onderzoeksresultaten die zo 
mogelijk kunnen worden verwerkt.  
-Het gebruikersgemak verbeteren: welke 
knelpunten kunnen worden opgelost.  
-Het verbeteren van taal- en typefouten.  
 
Vanuit de supervisoren werden diverse punten 
aangegeven m.b.t. de protocollen. Deze zijn 
door de commissie verzameld en er is gekeken 
of suggesties/knelpunten vaker benoemd 
werden en het overnemen ervan in het 
algemeen belang was is. Deze suggesties zijn 
doorgegeven aan de verantwoordelijke 
auteurs. De auteurs hebben alle protocollen 
grondig onder de loep genomen. Bij de 
voorgestelde veranderingen zijn uitkomsten 
van wetenschappelijk onderzoek meegenomen 
en is het standaard protocol enigszins 
afgestemd op het internationaal gebruikte 
protocol zonder af te doen aan kwaliteit vanuit 
de Nederlandse versies. De volwassen en kind- 
en jeugd versies zijn op elkaar afgestemd.  
Na feedback tijdens de supervisorendag zullen 
in januari 2018 de protocollen op de website 
van de vereniging worden geplaatst (alleen via 
MIJN VEN toegankelijk). In 2018 zullen de 
huidige versies (2018) in gebruik genomen 
worden en kunnen dan getoetst worden in de 
praktijk. Met de auteurs zal afstemming plaats 
vinden om te bepalen op welke termijn een 
volgend evaluatieronde zinvol is.  
 
DEEL VIII  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 subsidietoekenning, 
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.   
 
VEN onderzoekssubsidies 2017  
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 worden 
aangevraagd. In totaal zijn er dit jaar 16 
aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 11 
gehonoreerd, en 5 hebben een uitnodiging 
ontvangen om een aangepast voorstel bij een 
volgende ronde in te dienen. Totaal is €49.600 
besteed aan onderzoeksubsidies. Daarmee is in 
2017 het voor subsidies beschikbare bedrag 
van €30.0000 uitgekeerd en is daarnaast 
€19.600 van de €45.000 aangesproken die 
door het bestuur ter beschikking is gesteld om 
te besteden in de periode 2017-2019. 
Hieronder het overzicht van de 
onderzoeksvoorstellen die dit jaar zijn 
gehonoreerd: 
*David van den Berg. “Het verminderen van 
levendigheid en emotionaliteit van episodische 
auditieve herinneringen aan het horen van 
stemmen door een duale taak”. €5000 
*Lieve Hehenkamp. “Vroegtijdige behandeling 
met Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing om PTSS te voorkomen: een 
gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij 
slachtoffers van een recente verkrachting” 
€5000 
*Nina ten Hoor. “EMDR bij exhibitionisme: een 
gerandomiseerd onderzoek naar het 
verminderen van deviante seksuele arousal” 
€5000 
*Esther Leuning. “EYE-Catcher: het effect van 
EMDR op kernsymptomen van autisme”. 
€5000 
*Ella Lobregt. “Eerste gecontroleerde studie 
naar de effecten van EMDR bij volwassenen 
met een autismespectrumstoornis (ASS)” 
€2000 

Leonieke Kranenburg (voorzitter) 
Yanda van Rood 
Angela Nederlof 
Carlijn de Roos 
Hellen Hornsveld 
Suzanne van Veen 
Suzy Matthijssen 
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*Hein van Marle. “Slapend van je trauma af: 
Wordt het effect van EMDR vergroot door 
geheugen reactivatie tijdens slaap?” €4798 
*Suzy Matthijssen. “EMDR  vs VSDT bij 
studenten: replicatie-onderzoek” €5000 
*Maya Meentken. “Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij 
kinderen met een lichamelijke aandoening en 
een onverwerkt medisch gerelateerd trauma” 
€5000 
*Marja van Minnen. “EMDR bij gokverslaving” 
€2.849 
*Jeffrey Roelofs. “Werking van het Woede-
Wrok-Wraak protocol voor boosheid: een 
laboratorium studie” €4953. 
*Marloes Verhaar. “Augmenting cognitive 
behavioural therapy with imagery reprocessing 
using EMDR: a randomised controlled trial”  
€5000 

Researchtrack en onderzoeksprijs 
De wetenschapscommissie organiseerde het 
afgelopen jaar weer een research track voor 
het Nederlandse congres. Alle presentaties 
waren van opvallend hoge kwaliteit. ‘De Pluim’ 
voor een goede presentatie van uitstekend en 
vernieuwend onderzoek ging in 2017 naar Suzy 
Mathijssen. ‘De Tegenwind’, de 
aanmoedigingsprijs voor goed onderzoek dat 
in niet-academische suboptimale 
omstandigheden tot stand is gebracht ging in 
2017 naar Ella Lobregt.  
 
Preconference workshop 
Verder organiseerde de wetenschaps-
commissie in 2017 de preconferences 
workshop “Small is beautiful” over n=1 studies 
en multiple baseline designs, gegeven door  
Johan Vlaeyen en Bart Michiels. De workshop 
werd goed bezocht en is positief ontvangen.  
 

DEEL IX  Verslag Special Interest Groups (SIGs) 

SIG EMDR en Autisme Spectrum Stoornissen 
 
Deelnemers: Reinout Lievegoed, Liesbeth 
Mevissen, Vasthi Teeken, Petra Spuijbroek, 
Judith van de Blokenhoeve (voorheen Westra), 
Anous Klein Schiphorst, Erica Pijpers, Uschi 

Koster, Dirk VandenBerghe, Tatiana Brandsma, 
Nienke Boonstra, Marjolein van Leeuwen en 
Esther Leuning. 

De SIG heeft zich in 2017 uitgebreid met de 
volgende leden: Antoinette Bailleux en Joyce 
Bays. Liesbeth Mevissen heeft aangegeven niet 
meer bij de SIG te gaan aansluiten in verband 
met te drukke werkzaamheden. Nieuwe leden 
blijven welkom! (toelatingseis: vervolgcursus 
hebben gedaan). 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. In diverse bijeenkomsten 
hebben we stilgestaan bij wetenschappelijk 
onderzoek naar EMDR bij mensen met ASS. Zo 
heeft Ella Lobregt van Buuren over haar 
onderzoek naar de effecten van EMDR bij 
getraumatiseerde volwassen ASS patiënten 
verteld. Het eerste onderzoek naar EMDR bij 
ASS! Daarnaast heeft Liesbeth Mevissen 
verteld over haar promotieonderzoek. De 
ontwikkelde vragenlijst om PTSS te 
diagnosticeren bij patiënten met een 
verstandelijke beperking heeft ze 
gepresenteerd en de resultaten van haar 
andere publicaties besproken. Ook Esther 
Leuning heeft de opzet van het EYE-catcher 
onderzoek gepresenteerd, en beelden laten 
zien van een N=1 casus die de hele 
onderzoeksopzet doorlopen heeft. Onze 
Engelse collega Caroline Fuge (die zich ook 
gespecialiseerd heeft in EMDR bij mensen met 
autisme) sloot aan voor de bespreking van het 
wetenschappelijk onderzoek. Er was sprake 
van een levendige uitwisseling van inzichten. 
Judith van de Blokenhoeve heeft uitleg 
gegeven over haar Op Stap methode, een 
methode voor behandeling van kinderen en 
jongeren met trauma en LVB. 
Esther Leuning, contactpersoon SIG EMDR en 
Autisme Spectrum Stoornissen 
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SIG EMDR en Eetstoornissen 
 
De SIG EMDR en Eetstoornissen is in 2017 
uitgebreid met 1 lid, waardoor we met 6 leden 
zijn, waarvan 5 practitioners. In 2017 zijn we 4 
keer bij elkaar geweest.  
Er is opnieuw verder gewerkt aan het protocol 
EMDR voor mensen met Eetstoornissen. Renee 
Beer is hierin voortrekker en ze heeft dit jaar 
haar protocol afgerond om te publiceren in het 
internationale protocollenboek van Luber e.a. 
In het protocol worden verschillende 
mogelijkheden aangegeven voor toepassing 
van EMDR gericht op de verschillende 
aspecten van de eetstoornis, zowel 
uitlokkende als onderhoudende factoren. De 
laatste 2 presentaties op 
netwerkbijeenkomsten hierover zijn door 
Renee Beer en Ankie Roedelof gegeven in het 
Zuiden en Noorden. We streven ernaar dat het 
protocol meer gebruikt gaat worden in de 
instellingen voor ES. Er zal in 2018 een 2-
daagse scholing van het eetstoornissen-
protocol geboden worden door Renee Beer en 
Ankie Roedelof. Ankie Roedelof is bezig met 
promotieonderzoek binnen haar werk met 
cliënten met eetstoornissen. Er is het 
voornemen om het protocol op effectiviteit te 
toetsen.  
Binnen de SIG-bijeenkomsten is er altijd ruimte 
voor casuïstiek en intervisie. 
Er is in 2017 door Ankie Roedelof een SIG 
binnen de NAE (Nederlandse Academie 
Eetstoornissen) opgericht rondom “trauma en 
eetstoornissen”. De hoop en verwachting is, 
dat beide SIG’s elkaar wederzijds kunnen 
bevruchten en ondersteunen in de 
behandelontwikkelingen.  
Ankie Roedelof, contactpersoon SIG EMDR en 
Eetstoornissen 
 

SIG EMDR en Forensische Zorg 
 
Er was in 2017 een SIG-, bijeenkomst, op 15 
juni. Twee mensen van PsyTrec hebben een 
presentatie gegeven over hun behandelmodel. 
Er waren 11 personen aanwezig van de 45 die 
er op de maillijst staan.  

In de bijeenkomst werden casussen besproken 
die eventueel verwezen zouden kunnen 
worden naar PsyTrec. Ook heeft de presentatie 
tot gevolg gehad dat er meer patiënten van de 
Waag naar hen verwezen worden maar ook 
dat er een uitwisseling is geweest tussen het 
personeel van beide instellingen om bij elkaar 
te kijken en mee te lopen.  
Voor het komende jaar staat ook weer een 
bijeenkomst gepland. 
John Kersten, contactpersoon SIG EMDR en 
Forensische Zorg 

SIG EMDR en Hoofdpijn 
 
De SIG EMDR en Hoofdpijn (opgericht in 2008) 
telde in 2017 16 actieve leden, waarvan meer 
dan de helft EMDR Europe Practitioner is en 
nog zo’n tien voormalige leden (waaronder 
ook practitioners), die nu nog belangstellend 
lid zijn. Het aantal landelijke SIG-
bijeenkomsten is door drukte en een aantal 
onvoorziene omstandigheden beperkt 
gebleven tot één (in plaats van de gebruikelijke 
drie). De jaarlijkse verdiepingsdag is 
doorgeschoven naar 2018. 
Tijdens de bijeenkomsten is tijd besteed aan 
actuele ontwikkelingen en inzichten rondom 
hoofdpijn en hoofdpijnbehandeling. Er was ook 
ruimte voor casuïstiekbespreking. 
In februari 2017 geeft Astrid Rijkes weer een 
training I-EMDR bij hoofdpijn gegeven aan 
therapeuten met minimaal level2. 
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 2018 verder naar kijken. 
Er is een continue ontwikkeling m.b.t. het 
aanscherpen en verbeteren van het protocol. 
Plannen voor 2018: 
Vanwege de grote belangstelling voor training 
in I-EMDR bij hoofdpijn, zal Astrid Rijkes in 
2018 weer een aanbod doen. Tevens wordt er 
gewerkt aan een psychologennetwerk 
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behandeling Hoofdpijn in het Noorden van 
Nederland. Coosje Hordijk is daarbij betrokken. 
Elleke Brinkman en Astrid Rijkes, 
contactpersonen SIG EMDR en Hoofdpijn 

SIG EMDR en Ouderen 
 
De SIG EMDR en Ouderen is in 2013 met 5 
leden van start gegaan. Eind 2017 bestond de 
SIG uit 10 leden.  Allen hebben zowel de basis- 
als vervolgtraining bij de VEN gevolgd. 5 leden 
zijn EMDR Europe Practitioner. De leden zijn 
werkzaam in de sector VVT (Verpleging, 
Verzorging & Thuiszorg), de Specialistische 
GGZ Ouderen en in de Basis GGZ.  
 
Doelen SIG  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 bij deze doelgroep. Uiteindelijk wil 
de SIG bereiken dat er voldoende ouderen-
psychologen 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.    

SIG- bijeenkomsten:  
De SIG is in 2017 5 keer bij elkaar gekomen.   

Presentaties/scholingsactiviteiten: 

• EMDR bij ouderen: 1 lesdag in het kader 
van de GZ opleiding bij RINO Amsterdam 
door Lucinda Meihuizen 

• Workshop EMDR bij ouderen op congres 
NtVP door Lucinda Meihuizen en Milly 
Smit  

• Workshop op congres NtVP door Ellen 
Gielkens 

• 29 september en 2 november 2017: 2-
daagse cursus EMDR bij Ouderen,  
GERION/VUmc, Amsterdam, door Marja 
Vink en Wietske Soeteman  
Publicaties:  

• EMDR bij dementie: Vergeet het maar? In 
maart 2017 voor EMDR magazine door 
contactpersoon SIG Lucinda Meihuizen 

• Marja Vink en Wietske Soeteman. EMDR, 
hfd 21 (p. 435-455) in: Vink e.a. (red) 
(2017). Handboek Ouderenpsychologie, 
tweede geheel herziene druk. Utrecht: De 
Tijdstroom.  

 
In 2017 hebben we een verwijslijst opgesteld 
zodat we cliënten en verwijzers gericht kunnen 
verwijzen naar een EMDR therapeut die 
specifieke ervaring heeft met kwetsbare 
ouderen.  
Lucinda Meihuizen, contactpersoon SIG EMDR 
en Ouderen 

SIG EMDR en Preverbaal Trauma 
 
Bijeenkomsten: 4  
Op 2 zaterdagen in april en november, 2 
bijeenkomsten per dag. In Utrecht en Vught. 

De bijeenkomsten hadden de volgende 
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. 

- Verdieping in de hechtingsstijlen. 
Gastspreker Sandra den Hollander 
(wetenschapper en therapeut) liet ons 
middels een korte workshop kennis 
maken met het GBI (Gehechtheids 
Biografisch Interview) 

- Bespreken van complexe casuïstiek: 
videomateriaal, casusconceptualisatie, 
vragen en feedback 

- Aandacht voor presentaties/workshops op 
congressen, conceptversies doornemen 
en elkaar ondersteunen 
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Workshops:  

Marijke Feijtel – EMDR congres Utrecht 
Jacqueline Janssen – EMDR congres Utrecht 

 
In het komende jaar gaan we verder met 
wetenschappelijke en theoretische fundering 
van preverbaal trauma, verdieping dmv 
artikelen, lezingen, experts, etc.  

We zullen ook weer een workshop geven over 
preverbaal trauma op het EMDR-congres. 
 
Jacqueline Janssen, contactpersoon SIG EMDR 
en Preverbaal Trauma 

SIG EMDR en Psychose 
 
De SIG EMDR en Psychose bestaat uit 20 leden, 
waarvan de helft actief. De SIG is in 2017 
eenmaal bijeen geweest. SIG bijeenkomsten 
worden meestal ingevuld met presentaties 
door eigen leden over lopend onderzoek. 
De presentatie van Liselotte Verhoeven en 
Suzy Matthijssen in het voorjaar van 2017 ging 
over hun onderzoek naar modaliteitsspecifiek 
belasten bij stemmenhoorders. Een belangrijke 
conclusie was dat ook auditieve herinneringen 
minder beladen kunnen worden gemaakt door 
werkgeheugenbelasting. Suzy heeft de 
bevindingen over het onderzoek naar 
modaliteitsspecifiek belasten bij 
stemmenhoorders, gepresenteerd bij de 
Research Tracks tijdens het EMDR Congres. 
Bij de SIG Psychose zijn meerdere leden actief 
betrokken bij onderzoek. Berber van der 
Vleugel, David van den Berg en Paul de Bont 
zijn degenen die enkele jaren geleden als 
eersten onderzoek zijn gaan uitvoeren op het 
gebied van EMDR en Psychose (TTIP). 
Informatie en artikelen zijn te vinden op de 
website www.traumaenpsychose.nl   
TTIP is een groot onderzoek geworden, dat 
veel teweeg heeft gebracht. David is d.d. 20 
januari 2017 cum laude gepromoveerd. De 
samenvatting van het proefschrift, het 
lekenpraatje en de documentaire n.a.v. de TTIP 
studie zijn terug te vinden en te beluisteren via 
de website www.traumaenpsychose.nl. Het 
congres, dat aansluitend aan de promotie van 
David plaatsvond, met Tonnie Staring als 
voorzitter, was zeer interessant. David is actief 

met vlogs over Trauma en Psychose op Twitter 
en LinkedIn. 
Nienke verwijst in een blog voor het Netwerk 
Vroege Psychose (NVP) van Phrenos naar de 
bevindingen van het TTIP onderzoek en de 
promotie van David. Zij heeft met enkele 
cliënten van F-ACT meegedaan aan het 
onderzoek EMDR en Autisme van Ella Lobregt. 
Deze cliënten hadden naast autisme ook een 
psychotische kwetsbaarheid (onlangs bleek 
ook uit onderzoek in Maastricht – gepubliceerd 
in JAMA - dat jongeren met ASS een vijfmaal zo 
grote kans hebben op een psychose (Selten et 
al. (2015), Risk for non-affective psychotic 
disorder and bipolar disorder in young persons 
with autism spectrum disorder, a population 
based study). 
Nienke Boonstra, contactpersoon SIG EMDR en 
Psychose 

SIG EMDR en Schematherapie 
 
In 2017 hebben we vier goede SIG- 
bijeenkomsten gehad. De actieve groep is qua 
aantal kleiner geworden omdat een aantal 
leden hun soms al jarenlange lidmaatschap 
hebben beëindigd (o.a. wegens pensionering, 
het gaan volgen van een intensieve opleiding 
en privéomstandigheden). Gelukkig zijn er ook 
weer nieuwe leden bijgekomen. De nadruk is 
komen te liggen op het bespreken van 
ingewikkelde casuïstiek. Tegelijkertijd proberen 
we de integratie van EMDR en schematherapie 
te verfijnen en te verdiepen. Linda Hummel 
heeft een mooie presentatie gegeven van de 
manier waarop zij werkt met beide 
behandeltechnieken. 
Kortom we leren nog steeds veel en inspireren 
elkaar.     
Jannetta Bos, contactpersoon SIG EMDR en 
Schematherapie 

SIG EMDR en Sensorimotor Psychotherapie 
 
Deze SIG is gestart in november 2014. In 2017 
zijn er vier bijeenkomsten geweest, te weten 
op 25-01, 12-06, 20-11 in Utrecht en 31-10 
een extra bijeenkomst in Amsterdam, waarbij 
Lana Epstein onze gast was. Lana Epstein 
verzorgde op 06-11-2017 een netwerkavond 
en op 07-11-2017 een workshop, 
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georganiseerd door de VEN, welke goed 
bezocht werden door de leden van de SIG-SP. 
De SIG heeft acht actieve leden. Er zijn 
daarnaast nog enkele leden die geen 
bijeenkomsten van het afgelopen jaar hebben 
kunnen bij wonen. Aan deze mensen werd 
gevraagd hun lidmaatschap te heroverwegen.  
 
Drie vooraanstaande SIG-SP leden hebben in 
2017 afscheid genomen, te weten: Anneke 
Vinke (coördinator), Joanna Stades en Puck van 
Groningen.  
 
Jan de Vries en Gerrie Douma hebben in de 
loop van 2017 het coördinatorschap van 
Anneke Vinke over genomen. Laurence van 
Rossum is vaste notuliste. Cinta de Bats regelt 
de ruimte waar we samen komen. 
 
Debbie Korn en Lana Epstein zijn vanuit het 
Institute for Sensorimotor Psychotherapy 
betrokken bij deze ontwikkelingen.  
 
Er is afgelopen jaar gezocht naar manieren om 
EMDR en SP te integreren. Dit heeft ertoe 
geleid dat binnen de SIG een experimenteel 
protocol werd ontwikkeld waarin EMDR en SP 
worden geïntegreerd. Dit protocol zal komend 
jaar door enkele SIG-deelnemers binnen een 
pilot worden getoetst op uitvoerbaarheid. Doel 
voor 2019 is wetenschappelijk onderzoek op te 
bouwen vanuit dit protocol.  
Voorwaarde voor deelname aan de SIG is het 
afgerond hebben van de EMDR basisopleiding 
en ten minste level I van SP afgerond te 
hebben.  
We komen minimaal drie keer en maximaal vijf 
keer per jaar bijeen.  
Gerrie Douma en Jan de Vries, 
contactpersonen SIG EMDR en Sensorimotor 
Psychotherapie 

SIG EMDR en Somatiek 
 
De Special Interest Group EMDR en Somatiek is 
in 2015 opgericht door Carlijn de Roos en  
Merlijn van Eijk  

Doel van de SIG EMDR en Somatiek: 

• Verdiepen en ontwikkelen van 
kennis/deskundigheid t.a.v. het thema 
somatiek en EMDR als behandelvorm. 

• Het uitdragen van deze kennis en 
ervaring onder de psychologen die met 
deze doelgroep werken.  

• Het faciliteren en mede creëren van 
netwerken die regionaal en via korte 
lijnen bekendheid geven aan (medisch) 
specialisten, zorg- en hulpverleners 
buiten de psychologische discipline 
over het herkennen en signaleren van 
onverwerkte traumatische ervaringen 
bij somatische symptomatologie.   

Definities: Somatiek is een zeer breed begrip. 
Met de term somatiek verwijzen we naar: ‘alle 
lichamelijke klachten (verklaard en 
onverklaard). Hieronder vallen zowel 
psychische klachten die het gevolg zijn van een 
lichamelijke (chronische ziekte) als somatisch  
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
(SOLK) 

De SIG wil de gemeenschappelijkheid in dit 
brede behandelspectrum benadrukken.  

Leden van de Special Interest Group: 

Voorwaarde voor lidmaatschap van de SIG 
EMDR en Somatiek is werkzaam zijn in het 
werkveld waarin somatiek in de brede zin van 
het woord behandeld wordt. Daarnaast heeft 
hij/zij ten minste de EMDR vervolgtraining 
afgerond. Ruim de helft van de leden is EMDR 
Europe Practitioner. 
De SIG leden zijn enthousiaste EMDR collega’s 
die werken binnen een ziekenhuis-, 
revalidatiesetting, SOLK 
poliklinieken/afdelingen, die de expertise van 
de andere leden wil vinden en in en rond zijn 
eigen instelling de kennis wil verspreiden over 
de relatie tussen trauma en somatiek.  
Medio 2017 is een mailing rondgegaan over de 
continuïteit van het lidmaatschap. De visie die 
gehanteerd wordt is dat de SIG een groep is 
VOOR de leden en DOOR de leden. Daarbij 
kent deze SIG geen slapende leden. Dat wil 
zeggen dat leden die zich in 2015 hebben 
aangemeld maar zich nog niet actief hebben 
gemeld, van de ledenlijst gehaald worden. 
(geëffectueerd op 31 december 2017). 
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Daarmee is het aantal leden gereduceerd van 
38 naar 24.  
Verder is in 2017 besloten om per 2018 per 
jaar steeds een tweetal leden de coördinatie 
over de bijeenkomsten te laten hebben. 
Collega René Selker neemt per 1 januari 2018 
het stokje over van Merlijn van Eijk.  

Bijeenkomsten in 2017: In 2017 is de SIG door 
de drukte maar eenmaal in de gelegenheid 
geweest om bij elkaar te komen. Op 1 
november 2017 presenteerden Alet Meurs en 
Merlijn van Eijk een avond die tot doel had om 
de (ervarings) factoren te expliciteren, die 
naast het hanteren van het theoretisch 
behandelmodel van belang zijn om een 
behandeling te laten slagen. Er is aan de hand 
van de titel : “You Win Some And You Lose 
Some” een presentatie gehouden waarin een 
“Meetlat van Factoren” werd voorgesteld. 
Deze meetlat is niet volledig en tijdens de 
avond zelf zijn nog suggesties voor aanvulling 
ervan gedaan. 

Vooruitblik 
René Selker zal samen met een nog aan te 
sluiten lid in 2018 twee bijeenkomsten 
organiseren van de SIG 
Hopelijk kunnen wij in een van de 
bijeenkomsten de resultaten van het KP 
onderzoek van Marian Rikkert gepresenteerd 
krijgen. Zij deed in de afgelopen jaren 
onderzoek naar EMDR bij Tinnitus en 
presenteerde samen met Carlijn de Roos haar 
design al in 2016. 
Merlijn van Eijk, contactpersoon SIG EMDR en 
Somatiek 
 

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 2017 ongeveer 12 trouwe leden. In 
2017 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.  
 
In 2017 is vooral aandacht besteed aan de 
bespreking van de mogelijke opzet en het 
beloop van lopende onderzoeken van SIG-
leden. Ook zijn de voorlopige resultaten van 
een studie naar EMDR bij gokverslaving en een 
bij exhibitionisme besproken. Het is een 
behoorlijk consistente en enthousiaste groep 
mensen die allemaal ook affiniteit of ervaring 
hebben met onderzoek. 
 
Alle leden van deze SIG werken in meer of 
mindere mate 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.     
Wiebren Markus, contactpersoon SIG EMDR en 
Verslaving 
 

SIG EMDR en Verstandelijke Beperking 
 
De SIG EMDR en Verstandelijke Beperking 
bestaat inmiddels uit bijna 170 deelnemers op 
de SIG-mailinglijst. Nog steeds geldt dat 
enkelen hiervan vooral geïnformeerd willen 
blijven zonder zelf behandelingen te doen bij 
onze doelgroep, maar de overgrote 
meerderheid is vooral gericht op de dagelijkse 
praktijk, op het doen van zo veel mogelijk 
therapieën. Enkelen zijn ook actief met het 
(gaan) doen van onderzoek. 

2017 heeft voor onze SIG vooral in het teken 
gestaan van de promotie van Liesbeth 
Mevissen op 21 februari en het ter ere hiervan 
door de VEN georganiseerde symposium op 1 
september: “Traumabehandeling ook voor 
mensen met een laag IQ”. Dit laatste werd 
bijgewoond door ruim 200 mensen, waarvan 
het overgrote deel nog weinig bekend was met 
het onderwerp, noch met het bestaan van 
onze SIG. Er volgden dan ook al snel daarna 
een reeks nieuwe aanmeldingen voor de SIG! 

Haar reguliere bijeenkomsten houdt onze SIG 
al vele jaren op de middag voorafgaande aan 
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een netwerkavond van de VEN, met als 
streefdoel ten minste 3 bijeenkomsten per 
jaar. Nadeel is dat het aantal bijeenkomsten en 
de dag in de week hiervan worden bepaald 
door het aantal in Amersfoort geplande 
avondbijeenkomsten van de VEN; het voordeel 
is en blijft dat het voor de leden die verder weg 
wonen reistijd en -kosten bespaart. 
In 2017 ging het om 23 maart, 12 oktober en 6 
november. 
 
Op de agenda staan altijd het bespreken van 
casuïstiek en van praktische aanpassingen in 
de aanpak van de behandeling en aan 
bepaalde hulpmiddelen (bijv. ter visuele 
ondersteuning van het behandelproces). 
 
Omdat de bijeenkomsten van de SIG primair 
tot doel hebben om therapeuten enthousiast 
te maken voor het (durven) toepassen van 
EMDR bij mensen met een Verstandelijke 
Beperking, heeft onze SIG relatief veel 
deelnemers die nog in een opleidingstraject 
zitten. Een kleinere, tamelijk vaste kern bestaat 
uit therapeuten die (vaak al lang) 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”. Een 
methode die momenteel extra aandacht krijgt 
vanwege het risico op het induceren van z.g. 
hervonden herinneringen (“false memories”). 
Reinout Lievegoed en Liesbeth Mevissen, 
contactpersonen SIG EMDR en Verstandelijke 
Beperking  

SIG EMDR en Vroegkinderlijke Traumatisering 

 
De SIG bestaat momenteel uit 8 leden. Er is 
enig verloop geweest, doordat collega's andere 
banen kregen, waarin ze niet meer met deze 
doelgroep werkten. We hebben evenwel ook 
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. 
De aanwas komt omdat men ons zelf 
benadert. Mogelijk kunnen we ons komend 
jaar zelf meer wervend opstellen. 

We komen 4 maal per jaar bijeen in Utrecht, 
opkomst is over het algemeen goed.  

Doel van onze SIG: Behandeling verbeteren 
van cliënten die lijden onder de gevolgen van 
vroegkinderlijke chronisch trauma  

Dat doen we door:  

1. belangenbehartiging van deze doelgroep 
binnen het EMDR-veld  

2. verzamelen van evidence-based en practice-
based kennis en ervaring  

3. ons in te zetten voor 
deskundigheidsbevordering binnen 
Nederland.   

De bijeenkomsten hebben we opgedeeld in 
twee delen: 1 uur beleid/positionering en 1 
uur behandelinterventies voor gevorderden. 

Activiteiten van het afgelopen jaar: 

• In de vergaderingen hebben we stil gestaan 
bij de stabilisatiediscussie en met elkaar 
gekeken hoe uit de controverse te komen. 
We zijn in 2017 bezig geweest met een 
bijdrage voor het EM en een van ons zal in 
2018 een review aanbieden bij het EM over 
de stabilisatiediscussie. Ander onderwerp 
van gesprek was het behandelaanbod en de 
nieuwe varianten daarvoor voor de 
doelgroep met VKT. 

• deelname aan de werkgroep van het 
Trimbos Instituut i.v.m. het ontwikkelen van 
de zorgstandaarden van CPTSS en van 
dissociatieve stoornissen, deelname 
commentaarronde van  psychotische 
stoornissen en van EPA 

• Uitgebreid review artikel (in voorbereiding) 
over de stabilisatie kwestie (Gijs van Vliet) 

• Cursus behandeling van vroegkinderlijk 
chronisch trauma en dissociatie (Mariëtte 
Groenendijk) 
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• Deskundigheidsbevordering in diverse 
congressen en instellingen (Mariëtte 
Groenendijk, Joany Spierings, Hans-Jaap 
Oppenheim) 

Gijs van Vliet, contactpersoon SIG EMDR en 
Vroegkinderlijke Traumatisering 

SIG EMDR en Zwangerschap en Geboorte 
 
In 2017 is de SIG drie keer bij elkaar gekomen 
(februari, juni en november). We hebben bij 
de eerste bijeenkomst onze naam aangepast 
van SIG Zwangerschap en Bevalling naar SIG 
Zwangerschap en Geboorte. We vonden deze 
naam meer recht doen aan de thema´s die in 
onze casuïstiek en besprekingen naar voren 
komen. 
De laatste bijeenkomst was een studiemiddag, 
bij wijze van proef. Dit is erg goed bevallen. 
We zijn voornemens twee keer per jaar bij 
elkaar te komen van 16.00 tot 20.00. Op die 
manier is er meer ruimte om de diepte in te 
gaan en sprekers uit te nodigen. Dit verlaagt 
mogelijk ook de drempel om te komen, 
aangezien deelnemers vaak van ver moeten 
komen. 
Op de bijeenkomst zijn ongeveer 10 mensen 
aanwezig; vaak dezelfde gezichten. We 
hebben zowel therapeuten in de groep die 
alleen met volwassenen werken als Infant 
Mental Health specialisten. 
Bij de start van de SIG waren er veel 
belangstellende leden. Er zijn echter mensen 
die nog nooit een bijeenkomst hebben 
bijgewoond. We hebben een minimale eis 
gesteld aan de aanwezigheid. Dit was twee van 
de drie bijeenkomsten en dit zal één van de 
twee worden voor de aankomende jaren. 
 
In de bijeenkomsten zijn de volgende 
onderwerpen aan bod gekomen: 
- SIG Zwangerschap en Geboorte meer 
bekendheid geven bij andere organisaties. 
Onder andere bij Medisch Maatschappelijk 
Werkers van Academische Ziekenhuizen; 
er is behoefte aan een landelijke verwijslijst. 
- Wel of geen specifieke folder ontwikkelen 
voor verloskundigenpraktijken. 

- Thema´s die raken aan onze doelgroep 
komen aan bod, zoals postpartum 
depressie, borstvoeding, hechting, 
partnerrelatie etc. 
- Een LinkedIn pagina voor de deelnemers is 
aangemaakt om kennis te delen. 
- Casuïstiek. 
- Terugkoppeling congressen rondom 
zwangerschap, trauma en psychiatrie. 
- Specifieke knelpunten bij EMDR rondom de 
bevalling. 
- Discussie over beroepsgroep verloskundigen 
en vrouwencoaches die EMDR bij 
bevallingstrauma´s doen. Op 
www.stichtingbevallingstrauma.nl staan 
therapeuten met verschillende achtergronden. 
Moeten we een tegengeluid bieden? 
- Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan 
wetenschappelijk onderzoek? Veel 
SIG-deelnemers werken als zelfstandige en 
hebben minder ervaring/affiniteit met 
wetenschappelijk onderzoek. We willen data 
gaan verzamelen, maar dit plan is nog in 
ontwikkeling. 
 
Presentaties: Twee SIG-leden hebben een 
presentatie gehouden. Eén presentatie over 
Infant Mental Health en één over Video 
Interactie Begeleiding. Beide presentaties 
besteedden aandacht aan de hechtingsrelatie 
tussen moeder en kind. Ook werden filmpjes 
van EMDR getoond. 

Externe spreker: H. Keij, Medisch 
Maatschappelijk Werker van het Radboud 
Ziekenhuis heeft ons uitleg gegeven over het 
HELLP-syndroom bij zwangere vrouwen. Zij zijn 
ernstig ziek en de kans op vroeggeboorte en 
overlijden van het kind is groot. Er is veel PTSS 
na de bevalling bij deze vrouwen. 

Aandachtspunten voor aankomend jaar: 

- Angst voor de bevalling. 
- Meer casuïstiek met beeldmateriaal. 
- Naast EMDR ook andere interventies 
bespreken zoals CGT, haptotherapie, hypnose. 
- Vruchtbaarheidsproblematiek. 
- Format ontwikkelen voor dataverzameling. 
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- Boekbesprekingen. 
Jaro van der Ende en Simone van Leipsig-
Beekman, contactpersonen SIG EMDR en 
Zwangerschap en Geboorte 
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