Daarnaast organiseert de VEN een aantal activiteiten ter
deskundigheidsbevordering van haar leden:
•
drie keer per jaar een Netwerkavond met presentaties
over EMDR. De toegang is gratis voor (aspirant)leden
•
jaarlijks een nationaal congres
•
jaarlijks een Europees congres, georganiseerd samen
met de andere Europese EMDR verenigingen
Contributie

Toelatingseisen voor EMDR-trainingen
Door EMDR Europe erkende EMDR-trainingen zijn
toegankelijk voor gezondheidszorgpsychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), psychotherapeuten (BIG),
psychiaters (BIG), orthopedagoog-generalisten (NVO) en
kinder- en jeugdpsychologen (NIP). Toelating is eveneens
mogelijk als u minstens een jaar in opleiding bent tot een
van deze registraties. Ook bij de VGCt geregistreerde cognitief gedragstherapeuten (I.o) en NVRG leden komen in
aanmerking.
Als u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, maar wel
voor toelating in aanmerking meent te komen op grond
van een gelijkwaardige opleiding, kan dispensatie worden
gevraagd aan de opleidingscommissie van de VEN:
oplcie@emdr.nl. De opleidingscommissie beslist daarna
over toelating.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene
ledenvergadering. Op de website van de VEN (www.emdr.
nl) staat het actuele contributiebedrag. Voor het aanvragen van een registratie tot aspirant lid, gewoon lid/practitioner en supervisor worden eenmalig administratiekosten
in rekening gebracht (zie www.emdr.nl).
EMDR Europe
De VEN is aangesloten bij de Europese vereniging voor
EMDR (EMDR Europe). Onze regelingen voor lidmaatschappen en registraties zijn in overeenstemming met de
Europese richtlijnen. Zie ook www.emdr-europe.com.
Bestuur
Op de website van de vereniging (www.emdr.nl) staan de
namen van het huidige bestuur vermeld.

LIDMAATSCHAP
Twee soorten lidmaatschappen
Er zijn twee lidmaatschappen: het aspirant lidmaatschap en
het gewoon lidmaatschap. Het aspirant lidmaatschap kunt
u aanvragen na het succesvol afronden van een basistraining. Het gewoon lidmaatschap kan worden aangevraagd
na de vervolgtraining, in combinatie met de registratie tot
practitioner.
De aanvraagformulieren hiervoor zijn te vinden op de website van de VEN (www.emdr.nl).
Service en Activiteiten voor leden
Als extra service ontvangen leden:
•
drie keer per jaar het EMDR Magazine met artikelen
over relevante ontwikkelingen en interessante interviews
•
een abonnement op The Journal of EMDR Practice and
Research
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Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld
voor de behandeling van klachten die samenhangen met
herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals
het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en
andere traumagerelateerde aandoeningen.
De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode
toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen
en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR
deel laten uitmaken van hun werkwijze.

Kwaliteitsbevordering
De VEN hecht veel waarde aan een optimale kwaliteit van
de erkende EMDR-opleiding. Om die kwaliteit zo goed
mogelijk te kunnen garanderen, stelt de vereniging eisen
aan de toelating tot de trainingen en aan het lidmaatschap.
Een EMDR-therapeut die het opleidingstraject met goed
gevolg aflegt, komt in aanmerking voor de registratie
EMDR Europe Practitioner. Naast het register voor EMDR
Europe Practitioners beheert de VEN een verwijslijst waarmee patiënten een goed opgeleide EMDR-therapeut in hun
regio kunnen vinden.

De VEN organiseert zelf geen basis- of vervolgtraining,
maar wel nascholing. De vereniging publiceert alle geaccrediteerde scholing op haar website. Informatie over
inschrijving, locaties en prijzen kunt u opvragen bij de desbetreffende cursusorganisatie.

OPLEIDING
De opleiding tot EMDR Europe Practitioner
De doelstelling van de EMDR-opleiding is professionals in
staat te stellen om EMDR als procedure en als methode op
een adequate wijze toe te passen bij een scala aan stoornissen bij diverse patiëntengroepen.
In de opleiding besteden de docenten aandacht aan de
toepassing van het standaardprotocol. Zij reiken conceptuele kaders aan voor het begrijpen van de gevolgen van
psychotrauma en de behandeling daarvan met behulp van
EMDR. Daarnaast is er aandacht voor het activeren van
positieve hulpbronnen en voor het hanteren van complicaties tijdens de behandeling van patiënten met complexe
problematiek.

Geschiedenis en doelstellingen
De Vereniging EMDR Nederland bestaat sinds 2003 en
komt voort uit het EMDR Netwerk dat in 1994 werd opgericht. De VEN maakt deel uit van de overkoepelende organisatie EMDR Europe en is een zeer snel groeiende vereniging. Inmiddels is het één van de grotere specialistische
psychotherapieverenigingen in Nederland.
Binnen de VEN zijn veel enthousiaste leden actief die
graag ervaring en kennis willen uitwisselen, wat heeft
geleid tot de vorming van verschillende ‘Special Interest
Groups’ (SIG’s). Dit maakt de VEN tot een levendige vereniging van enthousiaste mensen die enerzijds open staan
voor nieuwe mogelijkheden en anderzijds belang hechten
aan kwaliteit en een stevige wetenschappelijke basis. Het
is dan ook een belangrijke ambitie van de VEN om een
stimulerende rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en toepassingsmogelijkheden
van EMDR.

binatie met het werkzaam zijn met de betreffende doelgroep, kunt u een tweede aantekening aanvragen.

De opleiding tot EMDR Europe Practitioner bestaat uit een
basis- en een vervolgtraining en een tweetal supervisietrajecten. Er is hierbij gekozen voor een competentiegestuurd
opleidingsmodel. De vaardigheden van de individuele
supervisant en de snelheid van het leerproces bepalen
hoeveel supervisie nodig is. Aan de hand van een beoordelingsformulier wordt in het eerste supervisietraject vastgesteld of de trainee de vaardigheden heeft om deel te
nemen aan de vervolgtraining.
Het tweede supervisietraject is gericht op de beoordeling
van de benodigde competenties van de supervisant, zodat
deze in aanmerking kan komen voor het EMDR Europe
Practitionerschap. Alle formulieren zijn beschikbaar via de
website van de VEN (www.emdr.nl). Daar vindt u ook een
lijst van erkende supervisoren.
De EMDR basis- en vervolgtrainingen kennen een volwassen- en een kinder- en jeugdvariant. Afhankelijk van de
keuze van het opleidingstraject, de werksetting en ervaring kan bij het practitionerschap een aantekening worden
aangevraagd. Na aanvullende supervisie en - in het geval
van de aantekening K&J - een extra trainingsdag, in com-

Vereisten / Route tot
verschillende soorten lidmaatschap
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Vooropleiding

� Universitaire opleiding in: Psychologie, (Ortho)Pedagogie, Geestelijke Gezondheidskunde, Geneeskunde
� Indien andere wetenschappelijke studie, dan nadien
opleiding tot psychotherapeut
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Registraties

� GZ-psycholoog (BIG)
� Klinisch psycholoog (BIG)
� Psychotherapeut (BIG)
� Psychiater (BIG)
� Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
� Orthopedagoog Generalist NVO

3

Werkzaam op
het terrein van
de GGZ

1+2+3

Of
� Minstens één jaar in opleiding
tot een van deze registraties
� Geregistreerd cognitief
gedragstherapeut (i.o.) VGCt
� Lidmaatschap NVRG

� Minstens 16 uur per week
waarvan tenminste 12 uur mbt gekozen leeftijdsdiﬀerentiatie

Toelating tot Basistraining
� Kinderen en Jeugdigen
of
� Volwassenen
In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid tot aanvraag
dispensatieregeling bij de opleidingscommissie
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Basistraining
Supervisie
m.b.t. gekozen
leeftijdsdiﬀerentiatie

Aanvraag tot ASPIRANT LIDMAATSCHAP

Nadat supervisieformulier is afgetekend volgt C

Vervolgtraining
Supervisie
m.b.t. gekozen
leeftijdsdiﬀerentiatie

Aanvraag tot

� Afgetekend supervisieformulier tot practitioner
� Ten minste 50 EMDR-sessies met minstens 20 patiënten van gekozen
leeftijdsdiﬀerentiatie
� Ten minste 16 uur werkzaam binnen GGZ waarvan minstens 12 uur
m.b.t. gekozen leeftijdsdiﬀerentiatie
� Door VEN erkende nascholing: 12 uur (binnen 2 jaar na vervolgtraining) of 24 uur (langer dan 2 jaar na afronding vervolgtraining)
� Overlegging Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen
� Voor de aanvraag van het practitionerschap moeten de vereiste
registraties waarvoor u eerder eventueel nog in opleiding was
inmiddels zijn behaald

EMDR EUROPE PRACTITIONER
met aantekening leeftijdsdifferentiatie*
en
LIDMAATSCHAP VEN
* een tweede aantekening kan worden aangevraagd na aanvullende
supervisie en -in het geval van de aantekening K&J- een extra
trainingsdag, i.c.m. het werkzaam zijn met de betreffende doelgroep

