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Deany Laliotis geeft training bij Psy-zo!
“The Dance of Attachment:  An EMDR Relational Approach.”

Deany Latiotis is directeur Training bij het EMDR Institute (USA) en is gespeciali-
seerd in het toepassen van EMDR bij complex trauma en hechtingsproblematiek.  
Haar workshop en keynote tijdens het afgelopen EMDR-congres werden zeer 
lovend ontvangen en wij zijn verheugd dat ze bij ons een tweedaagse training 
komt verzorgen! Deany maakt onderscheid tussen EMDR als techniek en EMDR 
als therapie en laat zien hoe jij als behandelaar iets extra’s kunt toevoegen. Dit 
doet zij onder andere door gebruik te maken van cognitieve interweaves die 
onderverdeeld zijn in klinische categorieën. Hier zal tijdens de training mee 
geoefend worden.

Een buitenkans voor elke EMDR-therapeut! 

Voor wie: EMDR-therapeuten 
Wanneer: vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019
Waar: Groningen 

Aanmelden voor deze unieke tweedaagse workshop kan via www.psy-zo.nl.

Psy-zo! Onderwijs
Psy-zo! verzorgt geaccrediteerde opleidingen en nascholing voor orthopedagogen, psychologen en psychiaters. Daarnaast kun je bij 
ons ook terecht voor supervisie. We doen dit er niet even bij, het is één van de pijlers van Psy-zo!. Omdat we ervan overtuigd zijn dat 
je nooit genoeg kennis en vaardigheden hebt om je vak optimaal te kunnen uitoefenen.

Onze cursussen en workshops worden gegeven door docenten die hun sporen hebben verdiend. Onze keuze voor docenten wordt 
ingegeven door het motto ‘liever de auteur van een toonaangevend boek aan het woord dan iemand die vertelt wat er in andermans 
boek staat’. Bij het samenstellen van ons programma houden wij rekening met de vraag van deelnemers. Daarnaast proberen we te 
blijven vernieuwen, waardoor deelnemers graag nog een keer terug willen komen.

Dat is ook voor 2019 weer gelukt vinden wij! Naast ons vertrouwde basisaanbod hebben we een aantal nieuwe workshops en cursus-
sen aan ons programma toe weten te voegen. Zie hieronder voor meer informatie over onze nieuwe cursussen, en op de achterkant 
voor ons volledige programma. 

Sinds augustus levert Psy-zo! naast de EMDR Kit 
Wireless nu ook de EMDR Kit Classic. De Classic is 
de verbeterde versie van ons klassieke model. De 
Classic is bestuurbaar met een controller waarop u 
de verschillende modaliteiten kunt aansluiten en is 
verstelbaar in hoogte met het bijgeleverde statief. 
Ook is hij makkelijk vervoerbaar omdat het statief 
inklapbaar is. De EMDR Kit Classic biedt net zoals de 
EMDR Kit Wireless alle functies om u te ondersteu-
nen tijdens het geven van EMDR Therapie. 

Het gaat erg goed met de EMDR Kit. Inmiddels 
wordt de Kit in meer dan 50 landen gebruikt en is 
de Classic set op 18 februari te zien in Goede Tijden, 
Slechte Tijden :-)

Bezoek voor meer informatie over de EMDR Kit onze 
website: www.EMDRKit.com.

Suïcide en suïcidepreventie
Bert van Luyn

Datum: 30 januari 2019

Een masterclass waarin u vaardigheden leert die u kunt 
gebruiken bij de omgang met suïcidale patiënten, waar-
bij zowel de acute als de chronische suïcidaliteit worden 
behandeld. Tijdens deze interactieve workshop komen 
meerdere aspecten aan bod en wordt er zowel gekeken 
naar cliënt: wat drijft ze, welke vormen van suïcidaliteit 
zijn er, als naar de behandelaar: welke richtlijnen zijn er, 
hoe bepaal je de urgentie.

Hervonden herinneringen aan trauma 
Agnes van Minnen en Ineke Wessel

Datum: 1 maart 2019

In deze workshop wordt de werking van het geheugen uit-
gelegd en gerelateerd aan het fenomeen van hervonden 
herinneringen. U leert in deze workshop de belangrijkste 
principes over de werking van het geheugen, kritisch re-
flecteren op het thema van hervonden herinneringen en u 
leert om de opgedane kennis toe te passen in de klinische 
praktijk bij diagnostiek en behandeling van patiënten met 
traumatische herinneringen.

Somatische dissociatie & chronische pijn bij PTSS 
Sandra Veenstra

Datum: 5 april 2019

In deze workshop leert u werken met complexe, soma-
tische verschijnselen tijdens de behandeling met EMDR 
en/of CGT. Daarbij wordt er aandacht besteed aan de neu-
rowetenschappelijke achtergrond van somatische klachten, 
en worden er diverse praktische interventies, tips en trucs 
geoefend om de creativiteit van deelnemers tijdens de be-
handelingen te stimuleren en de EMDR-behandelingen te 
verbeteren.

De rol van de bedrijfsarts bij PTSS
Yvonne Menzel

Datum: 17 mei 2019

Bedrijfsartsen krijgen zeer regelmatig te maken met  werk-
nemers die door een ingrijpende gebeurtenis (al dan niet 
werkgerelateerd) uitvallen. In het proces van herstel en 
re-integratie spelen zij een belangrijke, zo niet beslissende, 
rol. Kennis op het gebied van psychotrauma en 
traumabehandeling, afstemming met de behandelaar, en 
bejegening naar de cliënt zijn hierin belangrijke aspecten. 
In deze workshop worden deze zaken inzichtelijk gemaakt 
voor toepassing in de dagelijkse praktijk.

Compassietraining voor zorgprofessionals (MBCL) 
Birgitte Beelen

Datum: 17 oktober 2019 (start)

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij 
iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei 
redenen niet tot bloei is gekomen. De groeiende werkdruk 
in de moderne gezondheidszorg gaat niet zelden gepaard 
met “compassiemoeheid” naar cliënten en met een 
tekortschietende zelfcompassie. Bij deelnemers die een 
training mindfulness en/of compassie hebben gevolgd, 
blijkt dat bewuste aandacht significant toenam en dat de 
ervaren stress duidelijk minder werd.

Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode 
(GOrS) 

Elvira Hensema
Datum: 5 september 2019 (start)

GOrS is een training in speldiagnostiek waarbij zowel vorm als inhoud van het 
spel van kinderen op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De cursus is een 
combinatie van theorie en het bespreken van video-opnames van deelnemers. 
Hierdoor is het een interactieve training. U leert GOrS als diagnostisch instrument 
zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken. De speldiagnostische 
gegevens kunt u benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van 
de ouders. 

Leertherapie VGCt
Jan Fens

Datum: 16 mei 2019 (start)

In het kader van onder andere de opleiding tot cognitief 
gedragstherapeut is het deelnemen aan leertherapie een 
vereiste. In een leertherapie werk je aan een aantal situaties 
die in je eigen leven spelen, met als doel het bevorderen van 
je eigen groei en ontwikkeling. 
Door het deelnemen aan deze groepsgewijze leertherapie 
vindt er een reflectie plaats op je eigen therapieproces en 
leer je de invloed van de therapeutische relatie bewust te 
hanteren in de behandelingen.

Deany Laliotis

EMDR Kit Classic

EMDR Kit Classic



Datum Cursus/Workshop Docent Dagen
2019
28-jan. Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie Erik ten Broeke 15

29-jan. Protocol Woede, Wrok en Wraak Herman Veerbeek 1

30-jan. Suïcide en suïcidepreventie Bert van Luyn 1

7-feb. Basiscursus schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 4

13-feb. Vervolgcursus EMDR volwassenen Erik ten Broeke 4

15-feb. Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

25 feb. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Jacqueline A-Tjak 2

27-feb. Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Franka Groote 16

1-mrt. Hervonden herinneringen aan trauma Ineke Wessel en Agnes van Minnen 1

5-mrt. Basisopleiding Klinische Hypnose Dinie van Wijngaarden 4

7-mrt. Supervisiedag Update EMDR Protocollen Els van Rijn 1

8-mrt. EMDR bij preverbaal trauma Marianne Went 1

21-mrt. Basiscursus EMDR volwassenen Erik ten Broeke 4

26-mrt. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Ger Schurink 4

28-mrt. Vervolgcursus EMDR volwassenen Erik ten Broeke 4

5-apr. Somatische dissociatie en chronische pijn tijdens EMDR Sandra Veenstra 1

12-apr. Positieve supervisie en intervisie Fredrike Bannink 3

14-mei Protocol Woede, Wrok en Wraak, de verdieping Herman Veerbeek 1

16-mei. Leertherapie VGCt Jan Fens 4

17-mei De rol van bedrijfs- & arbo-arts bij PTSS Yvonne Menzel 1

11-jun. EMDR en Persoonlijkheidsstoornissen bij Volwassenen en Jongeren Els van Rijn 1

14-jun. Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

20-jun. Basiscursus EMDR volwassenen Erik ten Broeke 4

20 & 21 jun. The Dance of Attachment:  An EMDR Relational Approach Deany Laliotis 2

28-jun. Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling | Vervolg Marlene Koekkoek 1

28-aug. Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Franka Groote 16

2-sep. Acceptance and Commitment Therapy -ACT- Jacqueline A-Tjak 2

5-sep. Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie Methode Elvira Hensema 3

6-sep. Basiscursus Schematherapie Renske Wichers 4

16-sep. WRITEjunior Sacha Lucassen 2

20-sep. Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

24-sep. Protocol Woede, Wrok en Wraak Herman Veerbeek 1

27-sep. Vervolgcursus EMDR bij Kind en Jeugd R. Beer, C. de Roos, E. ten Broeke en A. de Jongh 4

27-sep. Vervolgcursus EMDR bij Volwassenen Erik ten Broeke en Ad de Jongh 4

10-okt. Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek Martijn Stöfsel 1

11-okt. EMDR bij preverbaal trauma Marianne Went 1

17-okt. Compassietraining voor Zorgprofessionals: Mindfullness Based Compassionate Living Birgitte Beelen 3

12-nov. Protocol Woede, Wrok en Wraak | Verdieping Herman Veerbeek 1

15-nov. Basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd R. Beer, C. de Roos, E. ten Broeke en A. de Jongh 5

15-nov. Basiscursus EMDR bij Volwassenen Erik ten Broeke en Ad de Jongh 4

22-nov. Masterclass Kortdurende Schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 1

25-nov. Masterclass Functieanalyse en Betekenisanalyse voor Supervisoren en opleiders Erik ten Broeke 2

28-nov Lichaamsgericht werken bij trauma Marlene Koekkoek 1

6-dec. Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling | Vervolg Marlene Koekkoek 1

9-dec. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) | Verdieping Jacqueline A-Tjak 2

2020 Reeds gepland
20-jan. Vervolgcursus CGT Erik ten Broeke 15

21-jan. Basiscursus CGT (twee-wekelijks) Franka Groote 16

5-feb. Basiscursus CGT Franka Groote 16

6-feb. Basiscursus Schematherapie Jenny Broersen en Michiel Vreeswijk 4

13-feb. Vervolgcursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

19-mrt. Basiscursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

24-aug. Vervolgcursus CGT Erik ten Broeke 15

2-sep. Basiscursus CGT Franka Groote 16

11-sep. Basiscursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

2-okt. Vervolgcursus EMDR voor Volwassenen Erik ten Broeke 4

Programma 2019

Voor het meest recente en complete programma, bezoek onze website:

www.psy-zo.nl


