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Kennis bundelen en vakgenoten verbinden 

EMDRi Netwerk Nederland (ENN) is opgericht om kennis op 
het gebied van EMDR in integratieve psychotherapie te 
bundelen en ervaringen te delen met vakgenoten. Aangesloten 
leden voldoen aan hoge eisen; ze zijn opgeleid in integratieve 
psychotherapie, zijn lid van een erkende beroepsorganisatie, 
hebben een EMDR opleiding met goed gevolg afgelegd en 
hebben jaarlijks intervisie over EMDR casuïstiek. 
ENN is een kennisnetwerk en geen beroepsorganisatie die de 
kwaliteit van de aangesloten leden toetst of klachten van 
cliënten behandelt.  
 
EMDRi


De i achter EMDR-i staat voor ‘integratieve psychotherapie’. 
Therapeuten die gespecialiseerd zijn in integratieve 
psychotherapie zijn in staat om een klacht samenhangend te 
beoordelen en kunnen op basis daarvan de cliënt begeleiden 
in het adequaat en duurzaam oplossen van die klacht. 
Daartoe beschikt de integratieve therapeut over verschillende 
behandelvormen, waarvan EMDR tot de mogelijkheden 
behoort.  
Ook in de EMDR behandeling zelf speelt de integratieve 
benadering een essentiële rol. Door integratie tussen de 
‘veranderde’ Ik-persoon en het beeldobject (vaak een beeld 
van jezelf in een vroegere onprettige ervaring) kan namelijk 
échte innerlijke rust ontstaan.

 
Zet jezelf op de kaart


Alle leden zijn via de website vindbaar op de kaart. 
Daarop staan vermeld: je naam, praktijknaam, adres, 
telefoonnummer, website en emailadres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenpagina


Op de ledenpagina kun je allerlei relevante documenten 
en handige tools downloaden, zoals bijvoorbeeld 
verbatims, scoreformulieren, informatie over linksom- en 
rechtsomprocedure, cognitieve interweaves en flash-
forwards. Ook kun je hier een EMDRi brochure 
downloaden die je naar cliënten kunt sturen ter 
voorbereiding op (en nazorg bij) een EMDR behandeling. 






Lid worden 
Als je belangstelling hebt of lid wil worden, ga dan naar 
de website van ENN: www.emdri.nl. Daar vind je meer 
inhoudelijke informatie over (integratieve) EMDR en 
over het netwerk. Op de website staat ook een 
formulier waarmee je je online kunt inschrijven. 


We kijken er naar uit je deel te laten 
uitmaken van ons netwerk! 

EMDR als integratieve 
psychotherpie, 

Francine Shapiro (2002), 
bedenker van EMDR.

Logo 
Leden kunnen een EMDRi logo 
downloaden voor hun eigen 
website (zie bovenaan deze 
pagina). Daarmee laat je zien 
aan welke eisen je voldoet als 
therapeut en hoe je je 
professionaliteit voortdurend 
ontwikkelt.

Opleiding 

Blijf op de hoogte van de 
komende (integratieve) 
EMDR opleidingen en 
congressen in Nederland en 
buitenland. Soms met 
korting voor leden.

Actualiteit 

Volg het allerlaatste EMDR 
nieuws op de website van 
ENN of via twitter: 
@emdrint. En informeer ons 
zo over waar jij als 
therapeut mee bezig bent!

Intervisie 

Vind via de ledenlijst op de 
website de collega-
therapeuten in jouw regio, 
zodat je met hen kan 
afstemmen en aansluiten 
voor (EMDR) intervisie. 

Onderzoek 

Duik in een artikel dat voor 
jou relevant is of vind een 
boek over nieuwe 
toepassingen voor EMDR 
behandelingen. Of als de 
SUD niet daalt….  

De jaarlijkse kosten van het ENN lidmaatschap bedragen 25 euro (excl. BTW). Het lidmaatschap is 
jaarlijks opzegbaar via post of email. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangevraagd, 
zullen de lidmaatschapskosten naar rato worden verrekend.


email info@emdri.nl  twitter @emdrint  facebook EMDRi Netwerk Nederland  website www.emdri.nl


€ 25,- 
per jaar

http://emdri.nl
http://emdri.nl

