
Faas Psychologie organiseert in samenwerking met Psy-zo! Onderwijs de vierdaagse basistraining EMDR. 
De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische 
inleidingen, live- en videodemonstraties, semiplenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen. 
Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van 
de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van 
videofragmenten van door de deelnemers uitgevoerde EMDR-behandelingen. 
 
Doelstelling
De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere 
traumagerelateerde stoornissen.

Wanneer
16 november 2022 - dag 1 van 9.30 tot 20.30 
17 november 2022 - dag 2 van 9.30 uur tot 17.00 uur
22 december 2022 - dag 3 van 9.30 uur tot 17.00 uur
2 februari 2023 - dag 4 van 9.30 uur tot 17.00 uur

Voor wie
De training is geschikt voor personen met Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk 
gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie 
met artikel 14 BIG-registratie aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
·  BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in   
   opleiding zijnde tot één van deze registraties
·  registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding of cognitief gedragstherapeut VGCt
·  registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
·  registratie als Seksuoloog NVVS
·  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 in geval van sprokkelroute 
   voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ 
·  of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties. 
 
Wat komt er in de cursus aan bod?
Tijdens de oefeningen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Van u wordt dan ook 
verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u 
altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.

Praktische informatie
Kosten: EUR 1.250,- (inclusief koffie, thee snack, lunch en diner (16 november) | exclusief literatuur)
Docent: Ytje van Pelt (GZ-psycholoog) · Aantal deelnemers: 13 ·  Accreditatie: erkende opleiding 28 punten

Basistraining EMDR 
(erkende opleiding)
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Faas Psychologie 
Herenstraat 2
2271 CG te Voorburg


