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1. Inleiding
Algemene doelstellingen van de opleiding en registratie
EMDR therapie is een wetenschappelijk onderbouwde therapie. In de EMDR therapie wordt een
op het individu toegespitste theorie geformuleerd over het problematisch functioneren van de
patiënt, waaruit vervolgens specifieke procedures worden afgeleid om dit disfunctioneren te
beïnvloeden. Daarbij speelt de interactie tussen therapeut en patiënt een belangrijke rol.
Dit betekent dat de EMDR‐therapeut:
1. kennis heeft van de mogelijkheden en beperkingen van de EMDR therapie, en de actuele
wetenschappelijke state of the art op dat gebied;
2. beschikt over de competentie om zijn patiënten binnen de grenzen van zijn vak adequaat te
steunen, te stimuleren, begeleiden en te behandelen.
Op grond van bovenstaande moet een EMDR‐therapeut beschikken over kennis en vaardigheden
op de volgende terreinen:
1. theoretische achtergronden en wetenschappelijke onderzoek naar de toepassing en
effectiviteit van EMDR therapie;
2. toepassing van op verandering gerichte EMDR interventies, inclusief de grenzen hiervan;
3. casusconceptualisatie;
4. hantering van therapeutische processen.
De technisch‐inhoudelijke kanten van de EMDR‐procedure en bijbehorende therapeutische
processen komen in alle onderdelen van de opleiding expliciet aan de orde. Het emotioneel‐
relationele aspect kan in de trainingen aan de orde komen, maar dient in elk geval onderdeel uit
te maken van de supervisie.
Onderdelen van de opleiding
Deel A. van dit reglement handelt over de eisen aan de verschillende opleidingsonderdelen en de
procedure voor erkenning.
De opleiding tot EMDR Europe practitioner kent de volgende onderdelen:
a. basistraining;
b. supervisie EMDR standaardprotocol;
c. vervolgtraining;
d. supervisie tot EMDR Europe practitioner;
e. scholing en nascholing ten behoeve van registratie en herregistratie.
Daarnaast is er een vervolgopleiding tot EMDR Europe consultant. Registratie als EMDR Europe
consultant geeft de bevoegdheid tot het geven van EMDR supervisie. Deze opleiding wordt
georganiseerd door de VEN en gestart indien naar het oordeel van het bestuur behoefte bestaat
aan uitbreiding van het aantal supervisoren. De opleiding staat open voor EMDR Europe
practitioners die reeds twee jaar als EMDR Europe practitioner werkzaam zijn en die voldoen aan
de selectie‐eisen die voor de aanvang van de opleiding vastgesteld worden. De opleiding kent een
beperkte capaciteit, waardoor deze vooraf zal worden gegaan door een selectieprocedure.
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Registraties
Deel B. van dit reglement handelt over de twee registers die de VEN houdt, te weten het register
EMDR Europe practitioner en het register EMDR Europe consultant.
Het registratiebeleid van de vereniging is gebaseerd op de richtlijnen van EMDR Europe. EMDR
Europe onderscheidt de volgende kwalificatieniveaus, c.q. registraties:
‐ EMDR Europe practitioner,
‐ EMDR Europe consultant en
‐ EMDR Europe trainer.
De registers van EMDR Europe practitioners en EMDR Europe consultants worden voor Nederland
bijgehouden door de VEN. Het register van EMDR Europe trainers wordt bijgehouden door EMDR
Europe.
Differentiatie naar leeftijdsgroep
In het opleidingstraject is sprake van een differentiatie naar leeftijdsgroep, respectievelijk
Volwassenen (V) en Kinderen & Jeugdigen (K & J). De doelgroep ouderen valt onder Volwassenen,
de doelgroep volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid valt onder
K & J.
Bij elk van de opleidingsonderdelen kiest men voor een van beide differentiaties. Deze keuze
hangt samen met het werkveld waarbinnen men werkzaam is. Voorwaarde voor toelating tot een
training of supervisie is dat men een bepaald minimum aantal uren werkzaam is met de
betreffende leeftijdsgroep, zie H3, A1 punt 3.2.
Eventueel kan men in de loop van het opleidingstraject wisselen van differentiatie. In dat geval is
het de verantwoordelijkheid van de supervisant dat hij/zij beschikt over voldoende voorkennis
van het werken met de betreffende doelgroep om het opleidingsonderdeel met succes te kunnen
volgen. Daarnaast worden er aanvullende eisen gesteld die vermeld worden in Deel A3:
Vervolgtrainingen.
Aantekening Volwassenen of Kinderen en Jeugdigen
Bij registratie als EMDR Europe practitioner of EMDR Europe consultant wordt aangetekend op
welke doelgroep de registratie betrekking heeft; Volwassenen of Kinderen & Jeugdigen. Deze
aantekening is het resultaat van het volgen van een opleidingstraject waarin gekozen is voor een
bepaalde leeftijdsdifferentiatie. Het is ook mogelijk om twee aantekeningen te verwerven.
Hiervoor gelden verschillende aanvullende eisen ten aanzien van supervisie en trainingen.
Daarnaast is de voorwaarde dat er voldoende werkervaring is met beide leeftijdsgroepen. De
aanvullende eisen staan vermeld in Deel B: Registraties.
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2. Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
accreditatiecommissie:
de accreditatiecommissie van de VEN;
basistraining:
de door EMDR Europe geaccrediteerde Basistraining;
bestuur:
het bestuur van de VEN;
bijscholing:
nadere scholing in het kader van het opleidingstraject
voor registratie als EMDR Europe practitioner, ter
aanvulling op de basis‐ en vervolgtraining;
EMDR Europe practitioner in opleiding een EMDR‐therapeut na de basistraining EMDR in het
opleidingstraject tot EMDR Europe Practitioner.
EMDR Europe practitioner:
een EMDR‐therapeut die is ingeschreven in het register
van EMDR Europe practitioners van de VEN;
EMDR Europe consultant:
een EMDR‐therapeut die is ingeschreven in het register
van EMDR Europe consultants van de VEN;
EMDR Europe trainer:
een EMDR‐therapeut die is ingeschreven in het register
van EMDR‐trainers van EMDR Europe;
facilitator:
door de EMDR Europe trainers geselecteerde EMDR
Europe consultant die door de trainers getraind en
ingewerkt is om bij trainingen te assisteren.
nascholing:
scholing na verkrijging van een registratie, met als doel
om de kennis en vaardigheden op peil te houden.
opleidingscommissie:
de opleidingscommissie van de VEN;
geestelijke gezondheidszorg:
deelgebied binnen de gezondheidszorg waarin
psychologische behandeling geboden wordt aan mensen
met psychische problemen.
patiëntenzorg:
het therapeutisch behandelcontact met patiënten en
ouder‐ en systeembegeleiding, inclusief bijbehorende
indirecte patiëntenzorg (dossier, rapportage);
patiëntenbesprekingen; patiëntgebonden consultatie; het
geven van supervisie en werkbegeleiding.
registratiecommissie:
de registratiecommissie van de VEN;
SIG:
Special Interest Group;
statuten:
de statuten van de VEN;
de vereniging:
de VEN;
trauma ‘Smal’:
bij‐ en nascholingsactiviteiten op het gebied van het
specialisme EMDR therapie. De docent moet minimaal
EMDR Europe practitioner zijn;
trauma ‘Breed’:
bij‐ en nascholingsactiviteiten op het gebied van trauma
gerelateerde problematiek, relevant voor de praktijk van
de EMDR‐therapeut.
vervolgtraining:
de door EMDR Europe geaccrediteerde vervolgtraining;
VEN‐NOOT:
Belangstellenden die de Basistraining hebben afgerond,
maar nog niet of niet meer voldoen aan de eisen voor het
gewoon lidmaatschap of aspirant lidmaatschap, kunnen
VEN‐NOOT worden. VEN‐NOTEN worden op de hoogte
gehouden van de activiteiten van de VEN. Verder kunnen
zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen
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en andere activiteiten en diensten van de vereniging als
andere leden. Daarnaast kunnen zij de algemene
ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat
betekent dat zij geen stemrecht hebben. Op het moment
dat VEN‐NOTEN (weer) aan de eisen voor het gewoon
lidmaatschap of aspirant lidmaatschap voldoen, wordt de
status van het lidmaatschap omgezet.
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3. Kader: opleiding en registratie
Opleiding en registratie zijn nauw met elkaar verbonden. Deze samenhang wordt weergegeven in
het volgende opleidings‐ en registratieschema. Hierin zijn ook de twee lidmaatschapsvormen
verwerkt die de VEN kent, te weten het aspirant‐lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap.

Voldoende vooropleiding en werkervaring,
werkzaam in setting van de betreffende
leeftijdsgroep

EMDR Basistraining Volwassenen
of
EMDR Basistraining K & J

Aspirant lid
Vereniging EMDR
Nederland

Supervisie over de leerstof van de EMDR
Basistraining Volwassenen of K & J

EMDR Vervolgtraining Volwassenen
of
EMDR Vervolgtraining K & J

Supervisie EMDR Europe practitioner
Volwassenen of/en
K&J

Registratie EMDR Europe practitioner
Aantekening Volwassenen / K & J / beide

-7-

Gewoon lid
Vereniging EMDR
Nederland

Reglement Opleidingen en Registraties (ROR)

A. Trainingen en supervisies
A.1

EMDR Basistraining

EMDR Basistrainingen dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld door EMDR Europe, en
zijn als zodanig geaccrediteerd door EMDR Europe.
Ter uitwerking van en aanvulling op deze eisen gelden voor Nederlandse EMDR Basistrainingen de
volgende vereisten.
1. Doel
In de EMDR Basistraining maakt de trainee theoretisch en praktisch kennis met de denk‐ en
werkwijze bij de toepassing van EMDR therapie.
Na succesvolle afronding van de training is de trainee in staat om EMDR‐therapie bij PTSS en
trauma gerelateerde problematiek met overzichtelijke symptomatologie naar behoren uit te
voeren bij patiënten van de gekozen leeftijdsgroep.
2. Differentiaties
De EMDR Basistraining kent twee differentiaties:
a. Volwassenen (V);
b. kinderen en jeugdigen (K & J).
3. Vooropleiding/toelating
Tot de EMDR Basistraining worden toegelaten personen die voldoen aan de volgende eisen:
1.
Opleiding:
Universitaire vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts,
aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
a. BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel
ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
b. registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief
Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
c. registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
d. registratie als Seksuoloog NVVS;
e. registratie als Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog‐Generalist NVO of
Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot
een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240
(50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ;
f. of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan
deze kwalificaties.
2.
Werkervaring:
Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel
van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de
patiëntenzorg, doelgroep Volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of Kinderen en
Jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

-8-

Reglement Opleidingen en Registraties (ROR)
4. Omvang
1. De omvang van de EMDR Basistraining bedraagt ten minste 24 trainingsuren (4 dagen).
Hiervan is ten minste 12 uur specifiek gericht op de betreffende leeftijdsdifferentiatie.
2. De EMDR Basistraining omvat ten minste 5 uren practicumtijd. Hiertoe worden zowel
oefeningen als rollenspellen gerekend.
5. Ontwerp en begeleiding
1. De EMDR Basistraining is ontworpen door een EMDR Europe trainer. De trainer is
verantwoordelijk voor de totale inhoud en uitvoering van de training.
2. Het practicumgedeelte wordt begeleid door een of meerdere facilitators, zo mogelijk met een
aantekening voor de betreffende leeftijdsdifferentiatie. Het aantal trainees per facilitator
bedraagt ten hoogste 12.
6. Inhoud
1. Centraal in de EMDR Basistraining staat het leren hanteren van het EMDR Standaardprotocol
en procedures voor de therapie van type I‐trauma en daaraan gerelateerde symptomen.
2. Onderwerpen die in de EMDR Basistraining in ieder geval aan de orde komen zijn:
a. de empirische evidentie voor EMDR therapie;
b. veronderstelde werkingsmechanismen van EMDR therapie;
c. indicaties en contra‐indicaties voor toepassing van EMDR therapie;
d. EMDR Standaardprotocol en –procedures;
e. specifieke procedures voor assessment en behandelplannen gerelateerd aan de toepas‐
sing van EMDR therapie.
3. De training bevat relevant beeldmateriaal van EMDR therapiesessies. Dit beeldmateriaal
illustreert in elk geval de symptomatologie, het hanteren van klinische situaties,
patiëntresponsen en specifieke aspecten van de toepassing van EMDR therapie.
7. Draaiboek
Van elke EMDR Basistraining wordt vooraf een draaiboek gemaakt. Het draaiboek omvat ten
minste:
a. een beschrijving van de onderwerpen die aan de orde komen, inclusief de mate waarin en
de wijze waarop deze worden behandeld.
b. de te bestuderen literatuur en de andere opdrachten die tijdens de training worden
gegeven.
c. het moment en de wijze van toetsing.
Het draaiboek dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door de opleidingscommissie of
het bestuur.
8. Aanwezigheid
Een trainee dient de EMDR Basistraining volledig bij te wonen, inclusief de practica. Bij verzuim
beoordeelt de EMDR Europe trainer of de training kan worden voortgezet. Zo ja, dan wordt in
overleg met de EMDR Europe trainer een regeling getroffen om het betreffende onderdeel in te
halen.
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9. Certificaat
Aan het eind van de EMDR Basistraining ontvangt iedere geslaagde trainee van de trainer een
certificaat waarop vermeld staan: de naam van de trainee, leeftijdsdifferentiatie, naam, trainer(s),
plaats en data van de training.
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A.2

Supervisie EMDR Standaardprotocol

1. Doel
In de EMDR supervisie leert de supervisant EMDR toe te passen in door hemzelf uitgevoerde
therapie bij PTSS en trauma gerelateerde problematiek met overzichtelijke symptomatologie. Na
succesvolle afronding van de EMDR supervisie is de supervisant in staat om EMDR therapie bij
deze problematiek zelfstandig naar behoren uit te voeren bij patiënten van de gekozen
leeftijdsgroep.
2. Differentiaties
De supervisie EMDR standaardprotocolkent twee differentiaties:
a. volwassenen (V);
b. kinderen en jeugdigen (K & J).
3. Toelating
Tot de EMDR supervisie worden toegelaten personen die:
1. de EMDR Basistraining met succes hebben afgerond; indien de EMDR Basistraining geen
betrekking heeft op dezelfde leeftijdsgroep waarover de supervisie EMDR Standaardprotocol
wordt gegeven dient de supervisant ervoor zorg te dragen dat hij inhoudelijk over voldoende
kennis en vaardigheden met betrekking tot deze leeftijdsgroep beschikt om de supervisie naar
behoren te kunnen volgen; geadviseerd wordt hiervoor drie extra dagdelen van de EMDR
Basistraining te volgen gericht op de betreffende leeftijdsgroep;
2. ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de GGZ (zoals gedefinieerd in de begrippenlijst)
of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te stellen setting, waarvan
ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.
4. Omvang
Het aantal EMDR supervisiebijeenkomsten is afhankelijk van het individuele leertempo van de
supervisant.
5. Inhoud
EMDR supervisie vindt plaats aan de hand van door de supervisant ingebracht beeldmateriaal. De
supervisor begeleidt de supervisant in het doorlopen van het behandelproces, en wijst de
supervisant in voorkomende gevallen op relevante literatuur.
Leidend in de EMDR supervisie zijn de competenties: het kunnen uitvoeren van de verschillende
facetten van het EMDR Standaardprotocol, zoals gespecificeerd op het zogeheten
‘Supervisiebeoordelingsformulier EMDR standaardprotocol’.
6. Supervisor
De EMDR supervisor is geregistreerd als EMDR Europe consultant, met een aantekening voor de
betreffende leeftijdsdifferentiatie.
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7. Beoordeling
Indien de supervisor zich ervan heeft overtuigd dat de supervisant een competentie beheerst,
wordt dit afgetekend op het ‘Supervisiebeoordelingsformulier EMDR standaardprotocol’. De
supervisie is afgerond indien alle competenties op het formulier zijn afgetekend.
Indien de supervisie binnen een jaar wordt afgerond, is de versie van het supervisiebeoor‐
delingsformulier die gold bij aanvang van de supervisie leidend. Indien de supervisie langer dan
een jaar duurt, dient een versie gebruikt te worden die ten hoogste één jaar voor afronding van
de supervisie is vastgesteld.

A.3

EMDR Vervolgtraining

Vervolgtrainingen EMDR dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld door EMDR Europe,
en zijn als zodanig geaccrediteerd door EMDR Europe.
Ter uitwerking van en aanvulling op deze eisen gelden voor de Nederlandse EMDR
Vervolgtrainingen de volgende vereisten.
1. Doel
In de EMDR Vervolgtraining maakt de trainee theoretisch en praktisch kennis met de toepassing
van EMDR therapie bij meer complexe symptomatologie.
Na succesvolle afronding van de EMDR Vervolgtraining is de deelnemer in staat om EMDR‐
therapie van ernstige traumagerelateerde psychische problemen onder supervisie naar behoren
uit te voeren bij de gekozen leeftijdsgroep.
2. Differentiaties
De EMDR Vervolgtraining kent twee differentiaties:
a. volwassenen (V);
b. kinderen en jeugdigen (K & J).
3. Vooropleiding/toelating
3. Tot de EMDR Vervolgtraining worden toegelaten personen die:
a. het supervisietraject EMDR standaardprotocol (na de basistraining) met goed gevolg
hebben afgerond; indien de supervisie standaardprotocol geen betrekking heeft op
dezelfde leeftijdsgroep waar de basistraining op gericht was, dient de trainee ervoor zorg
te dragen dat hij inhoudelijk over voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot
deze leeftijdsgroep beschikt om de vervolgtraining naar behoren te kunnen volgen;
b. ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de GGZ (zoals gedefinieerd in de
begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te
stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van
de gekozen differentiatie;
c. voor toelating tot de vervolgtraining K & J geldt als aanvullende eis dat men de
basistraining K & J moet hebben gevolgd, dan wel na het volgen van de basistraining
volwassenen het aanvullende K & J‐deel moet hebben gedaan, waarbij de dagdelen
gevolgd worden waarop informatie wordt besproken over toepassing van EMDR bij alle K
en J leeftijdsgroepen.
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4. Omvang
1. De omvang van de EMDR Vervolgtraining bedraagt ten minste 24 trainingsuren (vier dagen).
Hiervan is ten minste 12 uur specifiek gericht op de betreffende leeftijdsdifferentiatie.
2. De EMDR Vervolgtraining omvat ten minste 5 uren practicumtijd. Hiertoe worden zowel
oefeningen als rollenspellen gerekend.
5. Ontwerp en begeleiding
1. De EMDR Vervolgtraining is ontworpen door een EMDR Europe trainer. De trainer is
verantwoordelijk voor de totale inhoud en uitvoering van de training.
2. Het practicumgedeelte wordt begeleid door een of meerdere facilitators, zo mogelijk met een
aantekening voor de gekozen leeftijdsdifferentiatie. Het aantal trainees per facilitator
bedraagt ten hoogste 12.
6. Inhoud
1. Onderwerpen die in ieder geval in de training aan de orde komen zijn:
a. resource development and installation (RDI);
b. de diverse casusconceptualisaties;
c. herkenning, taxatie en regulering van angst en dissociatieve symptomen;
d. hanteren van blocked responses;
e. cognitive interweaves.
2. De EMDR Vervolgtraining bevat relevant beeldmateriaal van EMDR therapiesessies waarin
bovengenoemde procedures worden geïllustreerd.
7. Draaiboek
Van elke EMDR Vervolgtraining wordt vooraf een draaiboek gemaakt. Het draaiboek omvat ten
minste:
1. een beschrijving van de onderwerpen die aan de orde komen, inclusief de mate waarin en de
wijze waarop deze worden behandeld;
2. opgave van de te bestuderen literatuur en de andere opdrachten die tijdens de training
worden gegeven;
3. het moment en de wijze van toetsing.
Het draaiboek dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door de opleidingscommissie of
het bestuur.
8. Aanwezigheid
Een trainee dient de EMDR Vervolgtraining volledig bij te wonen, inclusief de practica. Bij verzuim
beoordeelt de EMDR Europe trainer of de training kan worden voortgezet. Zo ja, dan wordt in
overleg met de EMDR Europe trainer een regeling getroffen om het betreffende onderdeel in te
halen.
9. Certificaat
Aan het eind van de EMDR Vervolgtraining ontvangt iedere geslaagde trainee van de trainer een
certificaat waarop vermeld staan: de naam van de trainee en leeftijdsdifferentiatie, naam,
trainer(s), plaats en data van de EMDR Vervolgtraining.
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A.4

Supervisie EMDR Europe practitioner

1. Doel
In de EMDR supervisie leert de supervisant EMDR therapie toepassen in door hemzelf uitgevoerde
therapie bij complexe psychische problemen uit te voeren. Na succesvolle afronding van de EMDR
supervisie is de supervisant in staat om EMDR therapie van ernstige psychische problemen
zelfstandig naar behoren uit te voeren bij de gekozen leeftijdsgroep.
2. Differentiaties
De EMDR supervisie kent twee differentiaties:
a. volwassenen (V);
b. kinderen en jeugdigen (K & J).
3. Vooropleiding/toelating
Tot de EMDR supervisie worden toegelaten personen die:
a. de EMDR Vervolgtraining met goed gevolg hebben afgesloten. Indien de vervolgtraining
geen betrekking heeft op dezelfde leeftijdsgroep dient de supervisant ervoor zorg te
dragen dat hij inhoudelijk over voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot
deze leeftijdsgroep beschikt om de supervisie naar behoren te kunnen volgen.
b. ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de GGZ (zoals gedefinieerd in de
begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te
stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van
de gekozen leeftijdsdifferentiatie. Indien er sprake is van aanvullende EMDR supervisie
voor een tweede aantekening dient men bovendien ten minste 6 uur per week werkzaam
te zijn met patiënten van deze tweede leeftijdsgroep.
4. Omvang
Het aantal EMDR supervisiebijeenkomsten is afhankelijk van het individuele leertempo van de
supervisant.
5. Inhoud
EMDR Supervisie vindt plaats aan de hand van door de supervisant ingebracht beeldmateriaal en
voorbereide casuïstiek. De EMDR Europe consultant begeleidt de supervisant in het doorlopen
van het behandelproces, en wijst de supervisant in voorkomende gevallen op relevante literatuur.
Leidend in de supervisie zijn de verschillende competenties: het kunnen uitvoeren van de
verschillende facetten van de toepassing van EMDR therapie, zoals gespecificeerd op het
zogeheten supervisiebeoordelingsformulier EMDR Europe practitioner voor de gekozen
leeftijdsdifferentiatie.
6. Supervisor
De supervisor EMDR is geregistreerd als EMDR Europe consultant met een aantekening voor de
betreffende leeftijdsdifferentiatie.
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7. Beoordeling
Indien de EMDR Europe consultant zich ervan heeft overtuigd dat de supervisant een
competentie beheerst, wordt dit afgetekend op het supervisiebeoordelingsformulier EMDR
Europe practitioner. De EMDR supervisie is afgerond indien alle competenties op het formulier
zijn afgetekend.
Indien de supervisie binnen twee jaar wordt afgerond, is de versie van het supervisiebeoor‐
delingsformulier EMDR Europe practitioner die gold bij aanvang van de supervisie leidend. Indien
de supervisie langer dan twee jaar duurt, dient een versie gebruikt te worden die ten hoogste
twee jaar voor afronding van de supervisie is vastgesteld.

A.5

Bij‐ en nascholing

1. Doel
Bijscholing vormt een onderdeel van het opleidingstraject voor registratie als EMDR Europe
practitioner.
Nascholing heeft tot doel om de kennis en vaardigheden na registratie op peil te houden en is
voorwaarde voor herregistratie als EMDR Europe practitioner en EMDR Europe consultant.
2. Omschrijving
Tot bijscholing wordt gerekend:
a. het volgen van scholingsactiviteiten (zie sectie A.5, artikel 6);
b. het deelnemen aan een erkende intervisie of SIG (zie sectie A.5, artikel 7).
Tot nascholing worden bovendien gerekend:
c. het geven van scholingsactiviteiten (zie sectie A.5, artikel 8);
d. het organiseren van scholingsactiviteiten (zie sectie A.5, artikel 9).
3. Procedure
De procedure voor het aanvragen en toekennen van accreditatie en de publicatie van
geaccrediteerde bij‐ en nascholingsactiviteiten is vastgelegd in het accreditatiereglement.
Aanvragen voor accreditatie worden beoordeeld door de accreditatiecommissie.
4. Honorering
De honorering van bij‐ en nascholingsactiviteiten vindt plaats in de vorm van punten. Een uur bij‐
en nascholing staat gelijk aan één punt tot een maximum van zes punten per dag.
5. Eisen aan de bij- en nascholingsactiviteiten
a. Eisen docent:
Een bij‐ en nascholingsactiviteit kan door meer docenten worden gegeven. De hoofddocent is
verantwoordelijk voor de bij‐ of nascholingsactiviteit.
Als het gaat om een “Trauma Smal” (zie sectie A.5, artikel 5.b.c.) activiteit, dan dient de
docent geregistreerd te zijn als EMDR Europe practitioner bij de VEN. Bij een “Trauma Breed”
activiteit (zie sectie A.5, artikel 5.b.d.) voldoet de docent minimaal aan de vooropleidingseisen
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voor het lidmaatschap van de VEN, met 5 jaar werkervaring. Als een scholingsactiviteit
georganiseerd is door het bestuur of door de congrescommissie van de VEN, dan fungeert een
lid van het bestuur of van de congrescommissie als hoofddocent.

b. Eisen bij- en nascholingsactiviteiten

Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient een bij‐ en nascholingsactiviteit aan de
volgende eisen te voldoen:
a. accreditaties moeten vooraf door de organisatie die de bijscholing verzorgt, worden
aangevraagd;
b. het onderwerp van de activiteit moet aantoonbaar van belang zijn voor de beroeps‐
uitoefening van EMDR therapeuten;
c. een activiteit valt onder ‘Trauma Smal’ als het een verdieping of uitbreiding inhoudt van de
kennis en vaardigheden uit de EMDR Basis‐ en Vervolgtraining en het supervisietraject tot
EMDR Europe practitioner;
d. Een activiteit valt onder ‘Trauma Breed’ als de facetten van trauma en de behandeling van
trauma centraal staat. Alleen voor het theoretische gedeelte worden punten toegekend. Voor
het aanleren van traumabehandeling/methodieken, anders dan EMDR therapie (zie ‘Trauma
Smal’), worden geen punten toegekend. In het kader van bij‐ en nascholing mogen het aantal
‘trauma‐breed’ punten maximaal 50% beslaan van het totaal aantal benodigde punten;
e. de omvang van geaccrediteerde activiteiten dient minimaal één dagdeel (drie uur) te
bedragen. Uitzondering zijn netwerkavonden en Webinars, waarvan de omvang minimaal één
uur bedraagt.
f. Activiteiten in het buitenland, georganiseerd door zusterorganisaties van de VEN, komen voor
accreditatie is aanmerking, mits de activiteit voldoet aan de eisen van ‘Trauma Breed’ en
‘Trauma Smal’ (zie punt c en d).
6. Volgen van bij‐ en nascholing
Het volgen van bij‐ en nascholingsactiviteiten wordt als volgt gewaardeerd:
a. deelname aan een door de VEN georganiseerde en geaccrediteerde activiteit: op basis van het
aantal punten waarvoor de betreffende activiteit is geaccrediteerd;
b. deelname aan een door derden georganiseerde en door de VEN geaccrediteerde activiteit: op
basis van het aantal punten waarvoor de betreffende activiteit is geaccrediteerd;
c. EMDR supervisie bij een EMDR Europe consultant. Indien er sprake is van EMDR supervisie in
het kader van bij‐ of nascholing wordt deze supervisie alleen gehonoreerd als zij heeft
plaatsgevonden na aftekening van het supervisiebeoordelingsformulier EMDR Europe
practitioner. Elk contactuur bij individuele supervisie telt voor 1,5 punt, elk contactuur bij
groepssupervisie telt voor 1 punt. Het maximum aantal punten dat wordt toegekend voor
supervisie bedraagt 12;
d. EMDR (groeps)supervisie in het kader van wetenschappelijk onderzoek door EMDR Europe
consultants. Deze EMDR supervisie wordt geaccrediteerd met een halve punt per twee uur,
waarvoor met betrekking tot het behalen van de registratie EMDR Europe practitioner er een
maximum geldt van twee punten.
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7. Deelname aan intervisie of SIG
a.
b.
c.
d.

De intervisie of SIG dient erkend te zijn door de VEN.
Ten minste 25% van de deelnemers dient geregistreerd te zijn als EMDR Europe practitioner.
Deelname wordt gewaardeerd met een halve punt per bijeenkomst van ten minste twee uur.
Maximum aantal punten dat hiervoor wordt toegekend:
o
in het kader van bijscholing voor registratie als EMDR Europe practitioner: 2 punten per
twee jaar;
o
in het kader van nascholing voor herregistratie: 10 punten in vijf jaar.

8. Verzorgen van bij‐ en nascholing
Het verzorgen van bij‐ en nascholingsactiviteiten over EMDR therapie wordt als volgt
gewaardeerd:
a. lezingen, presentaties en workshops:
o
presentatie/workshop op een congres of op netwerkavond : 3 punten per uur;
N.B. eenzelfde lezing of workshop kan slechts eenmaal meetellen, ook als deze meerdere
malen wordt gegeven.
b. publicaties:
o
auteurschap van een wetenschappelijke publicatie: 6 punten per 2 pagina’s voor eerste
auteur, 3 punten per 2 pagina’s voor overige auteurs;
o
boekbespreking: 6 punten;
o
review of bespreking van een artikel: 3 punten.
o
Wetenschappelijke of vakinhoudelijke publicatie in het EMDR Magazine: 3 punten.
c. lidmaatschap van de redactie van een boek of tijdschrift: 6 punten per half jaar, maximaal 12
punten per 5 jaar.
9. Overige activiteiten
Overige activiteiten worden als volgt gewaardeerd:
a. lidmaatschap van het bestuur of een commissie: 6 punten per jaar, maximaal 12 punten per 5
jaar.
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B. Registraties
B.1

Registratie als EMDR Europe practitioner

1. Algemeen
EMDR Europe practitioners zijn ervaren EMDR‐therapeuten die in staat zijn zelfstandig EMDR‐
therapie bij complexe psychische problemen uit te voeren. Dit betekent dat EMDR therapie
toegepast moet kunnen worden in een breder kader en met inachtneming van ‘timings’‐ en
voorbereidingsvoorwaarden alsmede mogelijke contra‐indicaties.
In algemene zin moet een EMDR Europe practitioner:

aantoonbare praktische ervaring hebben met EMDR therapie en deze praktische ervaring
onderhouden;

aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR‐therapeut;

zijn/haar kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR therapie op peil houden door
regelmatige nascholing.
Bij de registratie als EMDR Europe practitioner wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de
registratie betrekking heeft. Hierbij worden twee leeftijdsgroepen onderscheiden: Volwassenen
en Kinderen en Jeugdigen.
2. Eisen voor registratie EMDR Europe practitioner
1. Voor registratie als EMDR Europe practitioner gelden de volgende eisen:
a. Een BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater; of een
registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), systeemtherapeut (LID ST)
bij de NVRG, Seksuoloog NVVS, Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog‐
Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ;
b. succesvolle afronding van de EMDR Basistraining, de supervisie EMDR standaardprotocol,
de EMDR Vervolgtraining en de supervisie EMDR Europe practitioner; ten minste 50 EMDR
therapiesessies hebben gedaan met ten minste 25 patiënten van de gekozen
leeftijdsgroep. In specifieke omstandigheden kan van dit aantal worden afgeweken, dit ter
beoordeling aan de registratiecommissie;
c. ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ (zoals gedefinieerd in de
begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de registratiecommissie gelijk te
stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van
de gekozen differentiatie. Zie bijlage I voor nadere omschrijving hiervan en te overleggen
bewijsstukken;
d. door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bijscholing op het
gebied van traumagerelateerde problematiek:
o
indien de registratie tot EMDR Europe practitioner wordt aangevraagd binnen twee
jaar na afronding van de EMDR Vervolgtraining: ten minste 12 uur, waarvan ten
minste 6 uur betrekking heeft op EMDR therapie (“trauma Smal”);
o
indien de registratie tot EMDR Europe practitioner wordt aangevraagd langer dan
twee jaar na afronding van de EMDR Vervolgtraining: ten minste 24 uur, waarvan ten
minste 12 uur betrekking heeft op EMDR therapie (“trauma Smal”). De maximale
geldigheid van een scholingsactiviteit is 6 jaar;
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e. overlegging van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde
maatregelen.
2. Een registratie als EMDR Europe practitioner kan slechts worden aangevraagd in combinatie
met een aanvraag voor het (gewoon) lidmaatschap van de VEN.
3. Bij de registratie als EMDR Europe practitioner wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de
registratie betrekking heeft. Bepalend hiervoor is de leeftijdsdifferentiatie die is gekozen bij
de supervisie EMDR Europe practitioner.
4. Het is mogelijk om na het behalen van de registratie EMDR Europe practitioner met een
specifieke leeftijdsgroep zich ook te registreren als EMDR Europe practitioner met een tweede
aantekening die de andere leeftijdsgroep betreft.
3. Aanvullende voorwaarden registratie EMDR Europe practitioner met tweede aantekening
Voor het verwerven van een tweede aantekening gelden als voorwaarden:
a. ten minste 25 EMDR therapiesessies hebben gedaan met ten minste 10 patiënten van de
betreffende tweede leeftijdscategorie;
b. gemiddeld ten minste 6 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de
betreffende tweede leeftijdsgroep.
c. het kunnen overhandigen van een door een EMDR Europe consultant ondertekend
supervisiebeoordelingsformulier over de tweede differentiatie. Indien beide registraties
tegelijk aangevraagd worden, betekent dit dat er twee formulieren (één voor elke
leeftijdsgroep) supervisie EMDR Europe practitioner afgetekend dienen te zijn waarbij één
volledig voor de eerste aantekening en de tweede met de specifieke items voor de
tweede aantekening.
a. Indien V&O de tweede doelgroep is, dan volgt de supervisant supervisie over
i. Standaardprotocol bij een volwassene, waarbij met name aandacht voor
vaststelling NC en PC.
ii. Drie uitgeschreven casusconceptualisaties bij een volwassene:
tijdlijnroute (linksom), opvattingenroute (rechtsom) en clustering.
b. Indien K & J de tweede doelgroep is, dan volgt de supervisant supervisie over:
i. Standaardprotocol bij twee verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast
wordt er aanvullend materiaal besproken ten behoeve van het aftekenen
van doelgroep‐specifieke extra items (items 2, 9, 10 en12).
ii. Twee uitgeschreven casusconceptualisaties bij een kind jonger dan 12
jaar: tijdlijnroute (linksom) en clustering. Daarnaast wordt beeldopnames
besproken van de tijdlijnroute (linksom) bij een kind jonger dan 12 jaar,
waarbij beoordeeld wordt worden betrokken.
4. Registratie
Bij registratie ontvangt de betrokkene een registratiecertificaat van EMDR Europe practitioner,
met daarop de vermelding van de leeftijdsgroep waarop de registratie betrekking heeft.

5. Geldigheid van de registratie
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a. Registratie als EMDR Europe practitioner vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend
vanaf de datum van registratie. De registratie kan aansluitend worden verlengd indien
voldaan is aan de eisen voor herregistratie.
b. Indien een ingeschrevene in het register tevens is ingeschreven in het register EMDR Europe
consultant of EMDR Europe trainer wordt de registratie als EMDR Europe practitioner na
afloop van de registratietermijn automatisch verlengd.
c. Indien een ingeschrevene in het register op het moment van herregistratie niet voldoet aan
de eisen van het niveau van de huidige kwalificatie, dan wordt gekeken aan welke kwalificatie
nog wel wordt voldaan, waarbij bij aantoning daarvan de hoogste geldende registratie wordt
verlengd.
d. Mocht door onvoorzienbare omstandigheden ten tijde van de herregistratie nog niet voldaan
worden aan de eisen, dan kan uitstel worden gevraagd tot maximaal één jaar, dit ter
beoordeling van de registratiecommissie. De oorspronkelijke herregistratiedatum van de
volgende termijn blijft staan, waardoor die registratieperiode tot maximaal een jaar wordt
verkort. De registratie wordt verwijderd na afloop van de registratieperiode, indien geen
aanvraag tot herregistratie is ingediend of de aanvraag is afgewezen of bij beëindiging van
het lidmaatschap.
6. Eisen voor herregistratie
Voor herregistratie als EMDR Europe practitioner komen in aanmerking gewone leden van de VEN
die gedurende de lopende registratieperiode als EMDR Europe practitioner:
a. gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de GGZ
(zoals gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de
registratiecommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg
aan de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee aantekeningen geldt
dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van ten minste 6 uur patiëntenzorg. Indien
een EMDR Europe practitioner bij de aanvraag herregistratie een tweede aantekening
aanvraagt, dient hij naast de reeds gestelde voorwaarden aan te kunnen tonen dat hij voldoet
aan de aanvullende voorwaarden zoals gesteld in Sectie B1, artikel 3.
b. ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende
nascholing hebben behaald.
c. het overleg van een actuele ondertekende Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde
maatregelen.

7. Overgangsregeling
Ten aanzien van EMDR Europe practitioners die in 2016 bij de inwerkingtreding van dit
reglement nog niet beschikten over een aantekening Volwassenen, respectievelijk Kinderen en
Jeugdigen werd het volgende bepaald:
a. EMDR Europe practitioners die op 1 januari 2017 vermeld stonden op een verwijslijst voor
een of beide leeftijdsgroepen ontvingen automatisch de aantekening voor de betreffende
leeftijdsgroep in het register.
b. EMDR Europe practitioners die niet vermeld stonden op een der verwijslijsten konden
voor 1 januari 2017 een verzoek indienen tot verkrijging van een of beide aantekeningen.
De opleidingscommissie beoordeelde deze verzoeken op basis van de gevolgde
trainingen, supervisies en werkervaring van de aanvrager. Indien geen verzoek werd
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ingediend tot verkrijging van een of beide aantekeningen, besliste de
registratiecommissie in overleg met de opleidingscommissie bij herregistratie op basis van
de gevolgde trainingen, supervisies en werkervaring van de aanvrager welke
aantekening(en) aan de betrokkene wordt/worden toegewezen.
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B.2

Registratie als EMDR Europe consultant

1. Algemeen
Een EMDR Europe consultant is een EMDR Europe practitioner met aanvullende training en
ervaring op het gebied van EMDR therapie die in staat is om supervisie te geven aan EMDR Europe
practitioners of EMDR Europe practitioners in opleiding
Een EMDR Europe consultant moet:
a. aantoonbare praktische ervaring hebben met EMDR therapie en deze ervaring onderhouden;
b. aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR‐therapeut;
c. in staat zijn om de kennis en vaardigheden op het gebied van EMDR therapie op een
didactisch verantwoorde wijze over te brengen;
d. zijn/haar kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR therapie op peil houden door
regelmatige nascholing.
Bij de registratie van EMDR Europe consultant wordt aangetekend op welke leeftijdsgroep de
registratie betrekking heeft. Hierbij worden twee leeftijdsgroepen onderscheiden: Volwassenen
en Kinderen & Jeugdigen.
2. Eisen voor registratie EMDR Europe consultant
Voor registratie als EMDR Europe consultant met een van beide aantekeningen gelden de
volgende eisen:
a. gewoon lidmaatschap van de VEN;
b. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten
minste twee jaar behandelervaring als zodanig;
c. ten minste 400 EMDR therapie sessies hebben gedaan met ten minste 75 patiënten, waarvan
ten minste de helft betrekking heeft op patiënten van de betreffende leeftijdscategorie;
d. het gevolgd hebben van een VEN‐supervisorentraining, met een differentiatie voor de
betreffende leeftijdsgroep;
e. het gevolgd hebben van een supervisie over supervisie bij een EMDR Europe trainer voor de
betreffende leeftijdsgroep en het kunnen overhandigen van een door hem/haar afgetekend
en ondertekend supervisiebeoordelingsformulier voor supervisoren;
f. gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ (zoals
gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de
registratiecommissie gelijk te stellen setting waarvan ten minste 8 uur in de patiëntenzorg
met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie. Zie bijlage I voor nadere omschrijving
hiervan en te overleggen bewijsstukken;
g. het verzoek tot registratie tot EMDR Europe consultant vindt plaats uiterlijk vier jaar na het
afronden van de VEN‐supervisorentraining. Deze periode kan op verzoek en ter beoordeling
aan de OC eenmalig met maximaal een jaar verlengd worden;
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3. Aanvullende voorwaarden registratie EMDR Europe consultant met tweede aantekening
Voor het verwerven van een tweede aantekening gelden als voorwaarden:
a. geregistreerd zijn als EMDR Europe practitioner met de betreffende aantekening, en ten
minste twee jaar behandelervaring als zodanig.
b. ten minste 150 EMDR therapiesessies hebben gedaan met ten minste 37 patiënten van de
betreffende tweede leeftijdscategorie;
c. gemiddeld ten minste 4 uur per week werkervaring in de patiëntenzorg met de betreffende
tweede leeftijdsgroep.
d. het gevolgd hebben van een supervisie over supervisie bij een EMDR Europe trainer voor de
betreffende leeftijdsgroep en het kunnen overhandigen van een door een EMDR Europe
trainer afgetekend/ondertekend supervisiebeoordelingsformulier voor de betreffende
leeftijdsgroep
4. Registratie
Bij registratie ontvangt de betrokkene een registratiecertificaat van EMDR Europe. In het geval
van een tweede aantekening wordt een schriftelijke verklaring door de VEN afgegeven.
5. Overgangsregeling
EMDR Europe consultants die ten tijde van de overgangsregeling in 2017 nog niet beschikten
over een aantekening Volwassenen, respectievelijk Kinderen en Jeugdigen kunnen een verzoek
indien tot verkrijging van een of beide aantekeningen.
6. Geldigheid van de registratie
Registratie als EMDR Europe consultant vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend
vanaf de datum van registratie. De registratie kan aansluitend worden verlengd indien voldaan
is aan de eisen voor herregistratie.
De registratie wordt verwijderd na afloop van de registratieperiode, indien geen aanvraag tot
herregistratie is ingediend of de aanvraag is afgewezen of bij beëindiging van het
lidmaatschap.
7. Eisen voor herregistratie
Voor herregistratie als EMDR Europe consultant komen in aanmerking gewone leden van de
VEN die geregistreerd zijn als EMDR Europe consultant en voorts in de lopende
registratieperiode:
a. gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn geweest op het gebied van de GGZ
(zoals gedefinieerd in de begrippenlijst) of een daaraan naar het oordeel van de
registratiecommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 8 uur in de zorg aan
patiënten binnen de leeftijdsgroep waarop de aantekening betrekking heeft. Bij twee
aantekeningen geldt dat voor elk van aantekeningen sprake moet zijn van tenminste 4 uur
patiëntenzorg;
b. ten minste 60 punten door de VEN geaccrediteerde of anderszins door de VEN erkende bij‐
en nascholing hebben behaald;
c. ten minste 50 uur supervisie over EMDR therapie hebben gegeven of door de VEN erkende
nascholing hebben verzorgd;
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d. ten minste drie supervisorendagen, georganiseerd door de vereniging, hebben bijgewoond.

B.3 Procedure voor de behandeling van aanvragen voor registratie en
herregistratie EMDR Europe practitioners en EMDR Europe consultants
1. Registratie
a. Een aanvraag voor registratie als EMDR Europe practitioner of EMDR Europe consultant
moet per PE‐online worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging, onder
toevoeging van de gevraagde bijlagen. Deze bijlagen zijn te vinden op de website van de
vereniging.
b. Het bestuur beslist over aanvragen tot registratie. In het geval van aanvraag tot registratie
als EMDR Europe practitioner is deze beslissing gekoppeld aan een beslissing over het
gewoon lidmaatschap van de vereniging.
c. Aan het behandelen van de aanvraag zijn kosten verbonden.
d. De registratiecommissie beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de eisen voor registratie
en brengt daarover advies uit aan het bestuur.
e. Indien de registratiecommissie voornemens is om negatief te adviseren, ontvangt de
aanvrager een met redenen omkleed voorgenomen advies. De aanvrager krijgt dan de
gelegenheid binnen vier weken schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van dit advies aan de
registratiecommissie te sturen. De registratiecommissie betrekt deze zienswijze bij de
vaststelling van het advies aan het bestuur. Indien dit schrijven later dan vier weken door
de registratiecommissie wordt ontvangen, wordt deze niet meer in de procedure van
vaststelling meegenomen.
f. Het bestuur beslist op basis van het advies van de opleidingscommissie over inschrijving in
het register. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de commissie van beroep en
bemiddeling.
g. Als datum van inschrijving geldt de datum van besluitvorming van het bestuur.
h. Indien geen sprake is van bezwaar en/of beroep als bedoeld in artikel 6 en artikel 7 worden
aanvragen voor registratie in principe binnen drie maanden afgehandeld. Wanneer wordt
voorzien dat deze termijn wordt overschreden ontvangt de aanvrager hiervan bericht,
waarbij tevens een nieuwe termijn van afhandeling wordt genoemd.
i. Van nieuwe inschrijvingen in het register wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan in
het EMDR Magazine.
2. Procedure voor herregistratie EMDR Europe practitioner en EMDR Europe consultant
a. Ingeschrevenen in een register van wie de registratietermijn afloopt, ontvangen per PE‐
online een jaar voor de einddatum van hun registratie bericht over het verlopen van hun
registratie en de mogelijkheid om een aanvraag voor herregistratie in te dienen. Indien zes
maanden voor de einddatum nog geen aanvraag voor herregistratie is ontvangen volgt een
herinnering. Een laatste herinnering wordt vijf dagen voor het einde van de vigerende
termijn gestuurd.
b. Een aanvraag voor herregistratie dient via PE‐online plaats te vinden. Het dossier dient
voorzien te worden van de op het aanvraagformulier genoemde bewijsstukken.
c. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot herregistratie worden kosten
berekend.
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d. Aanvragen voor herregistratie worden behandeld op dezelfde wijze als aanvragen voor
registratie, conform artikel B4.1, lid c tot en met g en j. De ingangsdatum voor
herregistratie is direct aansluitend aan de afloop van de vigerende registratietermijn.
e. Mocht door onvoorziene omstandigheden ten tijde van de herregistratie nog niet voldaan
worden aan de eisen, dan kan uitstel worden gevraagd tot maximaal één jaar, dit ter
beoordeling van de registratiecommissie. De oorspronkelijke herregistratiedatum van de
volgende termijn blijft staan, waardoor die registratieperiode tot maximaal een jaar wordt
verkort.
f. Indien een ingeschrevene in het register op het moment van herregistratie niet voldoet aan
de eisen van het niveau van de huidige kwalificatie, dan wordt gekeken aan welke
kwalificatie nog wel wordt voldaan, waarbij bij aantoning daarvan de hoogste geldende
registratie wordt verlengd.

B.4

Registratie als EMDR Europe trainer

1. Algemeen
De kwalificaties die betrekking hebben op EMDR Europe trainers zijn onderworpen aan de
regelingen en opleidingseisen van EMDR Europe (zie https://emdr‐europe.org). EMDR Europe
consultants die zich willen opleiden en registreren tot EMDR Europe trainer dienen te voldoen
aan de opleidingseisen van EMDR Europe, waarna ze een aanvraag voor het trainerschap
kunnen in dienen bij EMDR Europe, die de aanvraag in behandeling neemt. Een EMDR Europe
consultant heeft de mogelijkheid een aanvraag te doen tot EMDR Europe trainer Volwassenen
en/of het trainerschap EMDR Europe trainer Kinderen en Jeugdigen afhankelijk van de
behaalde aantekening als EMDR Europe consultant, de werksetting en ervaring.
2. Aanvullende eisen
Ter uitwerking van en aanvulling op deze eisen gelden voor Nederlandse EMDR Europe
trainers in opleiding de volgende vereisten.
a. Is tenminste 5 keer facilitator geweest bij de basistraining (dag 1 en 2) en tenminste 5
keer facilitator bij de vervolgtraining (dag 1 en 2);
b. Heeft tenminste 5 video terugkomdagen basistraining en 5 video terugkomdagen
vervolgtraining zelfstandig begeleid (voorwaarde voordat beoordeling plaats vindt);
c. Heeft een goede beoordeling door twee geregistreerde Nederlandse EMDR Europe
trainers tijdens het begeleiden van een video terugkomdag basistraining en een video
terugkomdag vervolgtraining. Bij registratie Volwassenen en K & J, gaat het om een goede
beoordeling van videodagen basis‐ en vervolgtraining voor beide differentiaties (V en K &
J);
d. Heeft een presentatie op netwerkavond of congres gegeven die door twee geregistreerde
Nederlandse EMDR Europe trainers didactisch en inhoudelijk als goed is beoordeeld;
e. Levert een bijdrage in de ontwikkeling van EMDR door presentaties, bijdragen aan het
EMDR Magazine en/of deel te nemen aan een commissie van de VEN, Special Interest
Group of andere activiteiten;
f. Is in staat open en direct te communiceren en heeft in die zin een goede reputatie. Wordt
ervaren als prettig, respectvol en constructief.
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3. Procedure VEN bij aanvraag trainerschap EMDR Europe
a. EMDR Europe verzoekt de VEN om een verklaring van “good standing” (zie https://emdr‐
europe.org).
b. Het bestuur van de VEN vraagt vervolgens de huidige trainers om advies.
c. Het bestuur van de VEN houdt zich het recht voor om naar aanleiding van een aanvraag
en/of na ontvangst van een advies van de EMDR Europe trainers, advies in te winnen bij
de opleidingscommissie.
d. Het bestuur van de VEN besluit vervolgens of zij een verklaring van “good standing” zullen
afgeven.
e. Tegen het besluit van de VEN staat beroep open bij de Commissie voor Beroep en
Bemiddeling.
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Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar
verantwoording aan EMDR Europe. De opleidingscommissie heeft het recht hierin
gevraagd en ongevraagd te adviseren.
3. Na vaststelling van het reglement door het bestuur wordt zo spoedig mogelijk de tekst
bekend gemaakt aan de leden.
4. In gevallen waarin dit reglement tegenstrijdigheden bevat met overige reglementen en/of
de reglementen van EMDR Europe, prevaleren in ieder geval de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
5. Indien de gevolgen van toepassing van dit besluit in individuele gevallen kennelijk in
ernstige mate onevenredig zijn in verhouding tot de strekking van dit besluit en de ermee
te dienen doelen, kan de registratiecommissie besluiten af te wijken van de inhoud van
dit besluit.
6. Indien een verzoek tot een van de registraties, of deelname niet gehonoreerd wordt en de
aanvrager hierover een bezwaar‐ of klacht wil indienen, wordt verwezen naar de
procedure in het huishoudelijk reglement, artikel 19.
7. Dit reglement is gewijzigd en vastgesteld op 19 november 2019. Eerdere versies van dit
reglement komen te vervallen.
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Bijlage I

Nadere omschrijving werkervaring

Met betrekking tot de vereiste werkervaring gelden de volgende nadere bepalingen.
1. Nadere omschrijving werkzaamheden





settings waarbinnen werkervaring kan worden opgedaan zijn naast de GGZ: jeugdzorg,
ziekenhuizen, revalidatie, ouderenzorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, verslavings‐
zorg, forensische zorg en verpleeghuizen;
de werkzaamheden moeten zijn terug te voeren op de therapeutische hulpverlening aan
individuele patiënten of patiëntsystemen met psychische problemen;
de patiënt moet vanwege psychische problemen zijn aangemeld bij de hulpverlener of
hulpverlenende instantie met het hoofddoel om deze problemen te verminderen c.q. te
beïnvloeden.

2. Aantonen werkervaring
Werkervaring kan als volgt worden aangetoond:
 werkervaring in dienstverband: een verklaring van de werkgever waarin de bedoelde
werkzaamheden per leeftijdsgroep met name zijn genoemd alsmede de tijd die gemiddeld per
week aan deze werkzaamheden wordt besteed.
 werkzaamheden als vrijgevestigde: een door een accountant, gecertificeerde boekhouder of
administratiekantoor ondertekende verklaring waarin verklaard wordt dat aan bovenstaande
werkervaringseis is voldaan.
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Bijlage II
Voorwaarden voor lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland voor diegenen die hun
EMDR‐opleiding geheel of gedeeltelijk in het buitenland hebben gevolgd.
EMDR Europe practitioners
EMDR Europe practitioners kunnen overal in de bij EMDR Europe aangesloten landen werken als
EMDR Europe practitioner. Herregistratie vindt plaats door de nationale verenigingen van het land
waar de oorspronkelijke registratie is verkregen. EMDR Europe practitioners die hun opleiding in
het buitenland hebben gevolgd kunnen in Nederland VEN‐NOOT worden bij de Vereniging EMDR
Nederland (VEN).
LID worden van de VEN
EMDR Europe practitioners, opgeleid in het buitenland, kunnen lid worden van de VEN als zij
 een door de VEN vereiste vooropleiding, of een die daaraan gelijkwaardig is, hebben
gevolgd
 over een door de VEN erkende supervisor afgetekend EMDR Europe practitioner formulier
beschikken.
 voldoen aan de overige eisen die de VEN stelt aan het lidmaatschap (zoals werkzaam zijn
binnen GGZ, voldoende door de VEN geaccrediteerde bij of nascholing hebben gedaan).
Dit lidmaatschap is noodzakelijk bijvoorbeeld in het geval deze EMDR Europe practitioner zich
verder wil ontwikkelen tot EMDR Europe consultant en eventueel tot EMDR Europe trainer.
Verhuizing tijdens het opleidingstraject
Wanneer men tijdens het opleidingstraject vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, en in
Nederland de opleiding wil voortzetten, vóórdat de opleiding is afgerond in het land waar deze
werd gestart, dan is dit mogelijk indien:
 aan de vooropleidingseisen wordt voldaan die de VEN stelt;
 voldaan wordt aan de overige eisen die de VEN stelt bij het volgen van de opleidingen,
zoals werkzaam zijn in de GGZ voor minstens 16 uur per week;
 het een door de VEN erkende opleiding betreft;
 de supervisie overgenomen wordt door een VEN erkende supervisor.
EMDR Europe consultant
Wanneer men in het buitenland is opgeleid tot EMDR Europe consultant en men wil in Nederland
werken als EMDR Europe consultant voor de door de VEN erkende opleidingstrajecten, dan is dit
mogelijk indien:
 diegene voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de VEN (zie boven)
diegene kan aantonen dat hij de opleiding tot consultant volgde in het buitenland omdat
hij daadwerkelijk in dit land woonde;
 diegene een door een VEN erkende trainer zijn EMDR Europe consultant formulier heeft
kunnen laten aftekenen.
EMDR Europe trainer
Wanneer men EMDR Europe trainer is geworden in een ander land dan Nederland, en men wil in
Nederland een VEN‐erkende trainer worden, dan moet men voldoen aan de eisen die in
Nederland aan het trainerschap worden gesteld:
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in Nederland wonen;
lid zijn van de VEN, c.q. voldoen aan de voorwaarden voor het gewoon lidmaatschap van
de VEN (zie boven);
een door de VEN‐erkende consultant zijn (zie boven);
voldoen aan de aanvullende eisen voor het EMDR Europe trainerschap die gelden binnen
Nederland, zoals beschreven in dit het ROR.
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