Vervolgtraining

EMDR

bij kinderen en
adolescenten
Data
20 en 21 mei, 2 juli en
24 september 2021

Doelstelling
Doel van de vervolgtraining: uitbreiding en verdieping van
vaardigheden in het toepassen van EMDR bij kinderen en
adolescenten.

Inhoud
In deze vierdaagse vervolgtraining (9 dagdelen) wordt opnieuw
gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties
en oefeningen.
Deelnemers leren hoe EMDR ingepast kan worden in een
meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij
een grotere variatie aan klachten. Ook leren zij complicaties te
hanteren, die kunnen optreden tijdens de toepassing van het
protocol.
De materie die in deze training wordt behandeld vormt een
noodzakelijke aanvulling op de basistraining om de mogelijkheden
van EMDR ten volle te kunnen benutten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Plaats
Den Dolder

• Hoe pas je EMDR toe bij complexe problematiek t.g.v. chronische
of ernstige traumatisering
• Hoe kun je hulpbronnen versterken, wanneer is dat geïndiceerd
• Wat te doen als het proces blokkeert: “troubleshooting”
• Het gebruik van “interweaves” om stroef lopende processen vlot
te trekken
De laatste twee dagen worden deels besteed aan ”case
consultation”. Deelnemers brengen weer eigen videobanden mee,
die in groepsverband worden gesuperviseerd.

Voorwaarden voor deelname:
Opleiders
Mevr. Drs. R. Beer, klinisch psycholoog/ cognitief gedragstherapeut.
Werkzaam als behandelaar, supervisor en docent voor verschillende
instellingen.
Drs. E. ten Broeke, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is vanuit Deventer
vrijgevestigd werkzaam als (cognitief) gedragstherapeut en opleider/
supervisor CGT en EMDR.
Prof. Dr. A. de Jongh, GZ-psycholoog, hoofd onderzoek PSYTREC. Tevens
bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan de Universiteit van
Amsterdam en honorary professor psychologie aan de universiteiten Salford,
Worchester en Belfast.
Mevr. Drs. C. de Roos, klinisch psycholoog/psychotherapeut, werkzaam bij de
Bascule, vakgroep trauma gehechtheid en gezin, te Amsterdam en opleider/
supervisor EMDR.

Accreditatie
NIP, herkwalificatie eerstelijnspsycholoog
NIP, herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog
NVO, herregistratie orthopedagoog-generalist
FGzP, herregistratie klinisch psycholoog
FGzP, herregistratie klinisch neuropsycholoog
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), nascholing

• Na het volgen van de basistraining EMDR bij kinderen en
adolescenten is EMDR toegepast in minstens 20 therapiesessies.
• Supervisie heeft plaats gevonden bij een door de Vereniging
EMDR erkende supervisor.
• Het supervisieformulier is volledig ingevuld. Hieruit kan worden
afgeleid dat de deelnemer het basisprotocol beheerst. Het
formulier dient bij de entree tot de training te worden getoond.

Nadere gegevens
Duur
:
Data
:
		
		
Tijden
:
		
		

4 dagen (9 dagdelen)
20 en 21 mei, 2 juli
en 24 september 2021

Plaats
:
		
		

Ernst Sillem Hoeve – Den Dolder
Bij de bevestiging van inschrijving ontvangt
u een routebeschrijving.

Kosten
:
		
		
		
		

€ 1195,- (inclusief materiaal,
diner op 20 mei en lunches).
Over te maken naar IBAN
NL39ING0008493705
t.n.v. EMDR Kind en Jeugd te Oegstgeest.

ontvangst
training
Op 20 mei

:
:
:

9.00-9.30 uur
9.30-17.00 uur
9.30-21.00 uur!!

Voor informatie en aanmelding: www.emdrkindenjeugd.nl
-> trainingen -> algemeen.

