
Vijftienjarig jubileum VEN
In het voorjaar van 2018, op 4 april om precies te zijn, bestond de 
VEN vijftien jaar. In deze periode zijn het ledenaantal, de bekend-
heid van EMDR en van de VEN enorm toegenomen. De inzet van 
EMDR in de klinische praktijk – als eerste keus behandeling bij PTSS 
– is gebruikelijk en populair geworden. Velen hebben van EMDR ge-
hoord of hebben het ondergaan, of kennen iemand die met EMDR 
is behandeld. Door de ruime beschikbaarheid van EMDR-behande-
laren in Nederland, krijgen veel patiënten met PTSS een evidence-

based traumabehandeling, waardoor hun PTSS-klachten verminde-
ren of verdwijnen. Ook hebben steeds meer traumabehandelaren 
twee evidence based traumamethodieken in huis, waardoor pati-
enten in toenemende mate kunnen aangeven welke behandeling 
zij prefereren.
Bij deze wil het bestuur iedereen bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan het opbouwen en verstevigen van de VEN! Hartelijk 
dank voor jullie levendige energie, inspiratie, inzet, steun en ver-
trouwen; daardoor staat de VEN waar zij nu is. Op het jaarlijkse VEN 
congres op 7 april 2018 is het vijftienjarig jubileum met de daar 
aanwezige leden gevierd. 

Interne en externe veranderingen VEN
Binnen het zich ontwikkelende klinische en wetenschappelijke trau-
maveld heeft de VEN een aantal veranderingen voor de boeg. Dit 
betreft zowel interne als externe veranderingen. Intern zoekt de 
VEN – in verband met het toenemende takenpakket voor het be-
stuur – een directeur die in samenwerking met het bestuur (met af-
geslankt takenpakket) het beleid en de aansturing van de VEN gaat 
voortzetten. Inhoudelijke bekende VEN-speerpunten betreffen on-
der andere het bewaken van de kwaliteit van de EMDR-behandeling 
en -opleiding, het uitbreiden van wetenschappelijk onderzoek, zoals 
bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van de toepassing bij andere 
stoornissen dan PTSS, en het vergroten van de service aan de leden.
Na vijftien jaar met heel veel plezier het voorzitterschap te hebben 
vormgegeven, zal ik deze functie op korte termijn overdragen aan 
een nieuwe voorzitter die in samenwerking met een directeur en de 
andere bestuursleden leiding zal gaan geven aan de VEN. Het defi-
nitieve moment van overdracht is op het moment van het schrijven 
van dit voorwoord nog niet bekend en hangt samen met het optui-
gen van de VEN in de nieuwe structuur en de werving van een direc-
teur en een nieuwe voorzitter. Naar verwachting zal de overdracht 
van het voorzitterschap medio 2018 plaatsvinden. 
Ook extern is er een belangrijke ontwikkeling gaande, namelijk de 
verkenning in verband met verdergaande samenwerking tussen de 

wetenschappelijke vereni-
gingen de VEN, de VGCt 
en de Vereniging voor 
Schematherapie. De VGCt 
heeft hiertoe het initiatief genomen. In februari vond een eerste ori-
enterend gesprek plaats tussen de VEN en de VGCt. Het doel hier-
van was om elkaar op bestuurlijk vlak beter te leren kennen, en te 
verkennen op welke terreinen we een gezamenlijk doel nastreven, 
zodat we onze krachten kunnen bundelen om deze doelen te be-
reiken. Te denken valt aan gezamenlijke projecten binnen P3NL, het 
organiseren van congressen of een gezamenlijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van zorgstandaarden. In de komende periode 
zal het bestuur de leden hierover verder informeren.

EMDR en vergoede zorg
Goed nieuws vanuit het zorgverzekeringsfront. Zorgverzekeraars 
Nederland heeft in januari 2018, na gedegen onderzoek van hun me-
disch adviseurs, samen met het Zorginstituut Nederland een advies 
uitgebracht over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand 
van de wetenschap en de praktijk. In hun circulaire van 17 januari 
2018 adviseren zij opnieuw dat EMDR vergoed wordt, niet alleen bij 
de toepassing voor PTSS, maar ook wanneer EMDR onderdeel is van 
een totale behandeling bij overige stoornissen waarbij een psycho-
traumatische ervaring interfereert met de primaire stoornis. Deze 
vergoeding sluit aan bij de brede toepassing van EMDR (op indicatie) 
in de klinische praktijk en bij het speerpunt ‘een betere herkenning 
van gevolgen van psychotrauma’ van het Zorginstituut Nederland, 
waarbij de rol van trauma bij een brede range aan psychopathologie 
centraal staat. 

EMDR Europe congres 2018 en nieuwe vlogs
Graag nodigen wij jullie uit om samen naar Straatsburg te gaan. Daar 
wordt van 29 juni tot en met 1 juli het negentiende EMDR Europe 
congres gehouden. Een goede gelegenheid om het laatste nieuws 
te horen op EMDR-gebied en EMDR-collega’s uit vele landen te ont-
moeten. De leden die gebruik maken van de sociale media hebben 
de nieuwe vlogs al voorbij zien komen. In januari zijn vlogs uitge-
bracht van David van den Berg, Agnes van Minnen, Noortje van Vliet 
en Ferdinand Horst. Deze zijn te zien en te horen op onze website 
(www.emdr.nl) en op ons YouTube-kanaal. 

Veel EMDR-plezier in de komende tijd toegewenst!

Carlijn de Roos, Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Woord van
de voorzitter
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